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Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r.
Pozycja 9
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie stosowania przepisów art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od
spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, w celu
zapewnienia jednolitego stosowania przepisów art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) przez organy podatkowe oraz
organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie
własności rzeczy tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy, przez małżonka, zstępnych, wstępnych,
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie
6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
4 i 5, z zastrzeżeniem art. 4a ust. 2 i 4, oraz
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia
darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie
5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy
i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich
otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek
prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Wątpliwości budzi stosowanie przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn
w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały
przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł
umowę z deweloperem. W tym zakresie należy uwzględnić linię orzeczniczą wyznaczoną przez
Naczelny Sąd Administracyjny, m. in. w wyrokach z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. akt II FSK 1952/08
i II FSK 2028/08, z dnia 22 września 2010 r. sygn. akt II FSK 818/09 oraz z dnia 14 października
2010 r. sygn. akt II FSK 981/09, a także przyjętą przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne, m.in.
w wyrokach: WSA w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2011 sygn. akt I SA/Bd 167/11 oraz WSA
w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2879/10.
W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków
i darowizn, należy stwierdzić, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub
polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także
wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek
dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy.
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