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1) CZYM JEST DAROWIZNA?

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie 
chcąc nic w zamian. Tak podpowiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 
888) potwierdza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się
do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. Podkreślmy: o
darowiźnie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z
własnej kieszeni lub sprzęty, które do nas należą.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 - ustawy o pdof):
- możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
- o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania,
- obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego
u darczyńcy.

Darowizna od strony formalnej

Zgodnie z definicją darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, jej celem jest 
nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku 
darczyńcy. Przy czym darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych 
wynikających z tego przekazania. Darczyńcą może być:

- osoba fizyczna,

- osoba prawna (firmy, spółki itd.).

W przypadku dobrowolnych wpłat na rzecz fundacji bardzo istotne jest to, że dla swojej ważności 
darowizna nie zawsze wymaga formy pisemnej. Dla standardowej wpłaty przekazywanej na konta 
albo subkonta wystarczającym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Do 
najważniejszych cech charakteryzujących darowiznę należą m.in.:

- możliwość przekazania organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów
społecznych,

- przekazanie w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,

- możliwość pomniejszenia o kwotę darowizny podstawy do opodatkowania.

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R.

3



2) UMOWA DAROWIZNY

Na czym polega umowa darowizny?

Przedmiot umowy darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz 
obdarowanego kosztem swojego majątku. Regulują ją przepisy art. 888 – art. 902 Kodeksu 
cywilnego. Chociaż najczęściej na podstawie umowy darowizny przekazywane jest prawo 
własności (nieruchomości albo rzeczy ruchomej – na przykład samochodu), to świadczenie 
darczyńcy może polegać w szczególności na:

- zapłacie pewnej sumy pieniężnej,

- przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (na przykład
prawa własności, użytkowania wieczystego, wierzytelności wobec osoby trzeciej),

- ustanowieniu praw majątkowych (na przykład służebności osobistej),

- zwolnieniu obdarowanego z długu,

- zniesieniu prawa, które obciąża majątek obdarowanego (np. zniesienie hipoteki).

Umowa darowizny, a inne umowy

Warto zaznaczyć, że nie każde nieodpłatne przysporzenie jest darowizną. Wyróżnia się również 
inne bezpłatne czynności prawne na przykład:

- użyczenie,

- bezpłatne przechowanie,

- umowę pożyczki nieoprocentowaną,

- umowę przekazania nieruchomości,

- nieodpłatne zlecenie,

- nieodpłatne świadczenie jakichkolwiek usług.

Przedmiot umowy darowizny

Ponadto nie jest umową darowizny zrzeczenie się prawa jeszcze nienabytego (na przykład 
zrzeczenie się dziedziczenia), a także prawa już nabytego, ale w taki sposób, że w razie zrzeczenia 
się uważa się je za nienabyte (na przykład odrzucenie spadku)

Strony umowy darowizny

Stronami umowy darowizny są:

- darczyńca – osoba która zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego,

- obdarowany – osoba, na rzecz której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia.
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Darczyńcą oraz obdarowanym może być każdy. Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń w 
zakresie zawierania umowy darowizny. Przyjmuje się, że obdarowanym może być także dziecko 
poczęte. Darowizna w tym wypadku jest jednak skuteczna dopiero po urodzeniu się dziecka. Na 
dokonanie na rzecz małoletniego dziecka darowizny (podobnie jak dokonanie darowizny w jego 
imieniu na rzecz innej osoby) może być jednak potrzebna zgoda sądu rodzinnego i opiekuńczego.

Nieodpłatny charakter umowy darowizny

Cechą charakterystyczną umowy darowizny jest to, że jest ona nieodpłatna. Nieodpłatność polega 
nie tylko na tym, że za przedmiot darowizny nie są przekazywane pieniądze, ale też na tym, że 
darczyńca nie otrzymuje jakiegokolwiek innego świadczenia (jak ma to miejsce w przypadku 
umowy o dożywocie, na podstawie której uzyskałby dożywotnie utrzymanie). Najczęściej zawierają
ją więc osoby bliskie.

Sposób zawarcia umowy darowizny

Umowa darowizny to umowa – dwustronna czynność prawna. W związku z tym do jej dokonania 
potrzebne jest złożenie oświadczeń (tzw. oświadczeń woli) przez dwie strony umowy 
(obdarowanego i darczyńcę).

Zasadą jest, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego 
(niezależnie od tego co jest przedmiotem darowizny). Zasada ta nie ma jednak charakteru 
bezwzględnego – umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeśli 
przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (doszło do przekazania przedmiotu darowizny na rzecz
obdarowanego).

W pewnych przypadkach przepisy prawa nakładają obowiązek zawarcia umowy darowizny w 
szczególnej formie (co dotyczy złożenia oświadczeń w tej sprawie zarówno przez darczyńcę, jak i 
obdarowanego). Dotyczy to najczęściej umowy darowizny nieruchomości, która powinna być 
zawarta w formie aktu notarialnego.

W związku z tym, obdarowany swoje oświadczenie woli o przyjęciu darowizny może złożyć w 
dowolnej formie (jeżeli nie ma obowiązku zachowania formy wyższej, tak jak ma to miejsce w 
przypadku nieruchomości), w szczególności w formie:

- ustnej,

- dorozumianej,

- pisemnej,

- pisemnej z urzędowo poświadczoną datą,

- pisemnej z notarialnie lub urzędowo poświadczonymi podpisami,

- dokumentowej,

- aktu notarialnego.
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Prawa i obowiązki darczyńcy

Umowa darowizny nakłada na darczyńcę nie tylko szereg praw, ale też pewne obowiązki:

- obowiązek dokonania bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku;

- obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
darowizny, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa;

- obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego;

- w przypadku wady rzeczy, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej obdarowanemu przez to,
że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich we właściwym czasie;

- prawo do nałożenia na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania;

– prawo do żądania od obdarowanego wypełnienia polecenia, jeśli wykonał zobowiązanie;

- prawo do odwołania jeszcze niewykonanej darowizny, jeśli po zawarciu umowy darowizny jego
stan majątkowy uległ zmianie;

- prawo do otrzymania środków utrzymania, jeśli po wykonaniu darowizny popadnie w niedostatek;

- prawo do odwołania umowy darowizny nawet już wykonanej, jeśli obdarowany dopuścił się
wobec niego rażącej niewdzięczności;

- zakaz odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności, jeśli darczyńca przebaczył
obdarowanemu.

Obowiązek przekazania darowizny

Z dobrodziejstwa umowy darowizny korzysta tylko obdarowany. W związku z tym zasady 
odpowiedzialności darczyńcy za szkodę są w znacznym stopniu złagodzone, nie oznacza to jednak, 
że nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Darczyńca powinien naprawić szkodę jaka wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy darowizny, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Z 
pierwszym przypadkiem mamy do czynienia np. gdy darczyńca celowo podarował obdarowanemu 
chore zwierzę, które potem zaraziło inne zwierzęta. Natomiast z rażącym niedbalstwem mamy do 
czynienia, gdy darczyńca z łatwością mógł zauważyć, że zwierze jest chore, a mimo to podarował 
je obdarowanemu w wykonaniu umowy darowizny.

Jeśli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany ma prawo do 
żądania odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa o wykonanie umowy 
darowizny.

Naprawienia szkody wyrządzonej przez wadliwą rzecz

Jeśli darczyńca przekaże obdarowanemu w wykonaniu umowy darowizny rzecz wadliwą, to 
powinien naprawić szkodę, którą wyrządził przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o 
nich we właściwym czasie.
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Przy ustalaniu czasu właściwego bierze się pod uwagę konkretny przypadek. Innymi słowy należy 
zawiadomić obdarowanego w taki sposób i w takim momencie, aby mógł w normalnym toku 
czynności zapobiec szkodzie wyrządzonej przez wadę rzeczy stanowiącej przedmiot umowy 
darowizny. Strony mogą jednak ustalić inne zasady odpowiedzialności darczyńcy.

Prawa i obowiązki obdarowanego

Z umowy darowizny wynikają dla obdarowanego następujące prawa i obowiązki:

- prawo do otrzymania od darczyńcy bezpłatnego świadczenia na swoją rzecz;

- prawo do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
darowizny, a będącej następstwem umyślności lub rażącego niedbalstwa darczyńcy;

- prawo do żądania odsetek za opóźnienie, jeśli darczyńca opóźnia się z wykonaniem umowy
darowizny kwoty pieniężnej;

- prawo do naprawienia szkody związanej z wadami rzeczy darowanej, jeśli darczyńca wiedząc o
wadach nie zawiadomił go o nich we właściwym czasie;

- obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania (polecenie) nałożony na niego w umowie
darowizny;

- prawo do odmowy wykonania polecenia, jeśli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany
stosunków;

- prawo do zwolnienia się z wykonania polecenia przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze
w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje;

- obowiązek dostarczania darczyńcy środków utrzymania, jeśli po wykonaniu umowy darowizny
popadnie w niedostatek;

- prawo do zwolnienia się od obowiązku dostarczania darczyńcy środków utrzymania, jeśli zwróci
darczyńcy wartość wzbogacenia;

- obowiązek zwrotu przedmiotu umowy darowizny po jej odwołaniu z powodu rażącej
niewdzięczności.

Polecenie w umowie darowizny

Darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Jest 
to tzw. polecenie, którego istotną cechą jest to, że nie czyni ono nikogo wierzycielem. Nikt nie 
może zatem żądać spełnienia świadczenia na swoją rzecz. Polecenie powinno być przewidziane w 
treści umowie darowizny. Strony mogą jednak porozumieć się co do tego obowiązku już po 
zawarciu umowy.

Darczyńca w ramach polecenia nałożonego w umowie darowizny może wymagać od 
obdarowanego przykładowo:

- zdobycia określonego wykształcenia
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- zdobycia określonego zawodu,

- opieki nad nim,

- pokrycia kosztów leczenia,

- wystawienia nagrobku.

Wypełnienia polecenia darczyńca może domagać się dopiero po wykonaniu umowy darowizny. 
Obdarowany może jednak zwolnić się od obowiązku wypełnienia polecenia przez to, że wyda 
przedmiot darowizny w takim stanie, w jakim przedmiot ten znajduje się w chwili żądania.

Obdarowany może zwolnić się z obowiązku wypełnienia polecenia wynikającego z umowy 
darowizny, jeśli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków. Z istotną zmianą 
stosunków mamy do czynienia, gdy np. obdarowany zachorował. Ważne jest, aby między zmianą 
stosunków a treścią polecenia istniało powiązanie. O tym, czy dane okoliczności uzasadniają 
odmowę wypełnienia polecenia decyduje sąd.

Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia nałożonego na podstawie umowy darowizny mogą 
żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeśli polecenie ma na względzie interes społeczny, to z żądaniem 
takim może wystąpić właściwy organ państwowy.

Odwołanie darowizny

Przyczyny odwołania darowizny

Przepisy prawa przewidują dwie możliwości odwołania umowy darowizny:

- rażąca niewdzięczność obdarowanego

- niedostatek darczyńcy.

Odwołanie darowizny z obu wyżej wskazanych powodów następuje przez oświadczenie złożone 
obdarowanemu na piśmie.

Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Darczyńca ma możliwość odwołania umowy darowizny, która została już wykonana, jeśli 
obdarowany dopuścił się wobec niego rażącej niewdzięczności. Z rażącą niewdzięcznością mamy 
na przykład do czynienia, gdy obdarowany:

- pobije darczyńcę,

- znieważy go,

– ukradnie rzecz należącą do niego,

- nie udzieli pomocy w chorobie,

- nadużyje jego zaufania,

- rozpowszechni uwłaczające informacje na jego temat.
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Nie każde naganne zachowanie będzie rażącą niewdzięcznością. uzasadniającą odwołanie umowy 
darowizny Przykładem jest zdrada małżeńska jakiej dopuścił się obdarowany wobec córki 
darczyńcy. Za rażącą niewdzięczność nie można także uznać incydentalnych sprzeczek.

Darczyńca nie może odwołać umowy darowizny, gdy przebaczył obdarowanemu. Jeśli w chwili 
przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, 
gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Po śmierci darczyńcy odwołać darowiznę mogą jego spadkobiercy jednak tylko wtedy, gdy 
darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do jej odwołania albo gdy obdarowany umyślnie 
pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć 
darczyńcy. Przebaczenie może być dokonane w dowolnej formie i w dowolnym czasie.

Uprawnienie do odwołania umowy darowizny wygasa w razie przebaczenia obdarowanemu, a także 
po upływie roku od dnia, w którym uprawniony (darczyńca lub jego spadkobiercy) dowiedział się o 
niewdzięczności obdarowanego. Odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności można 
przed, jak i po wykonaniu darowizny.

Po odwołaniu darowizny obdarowany powinien zwrócić darczyńcy przedmiot darowizny w naturze. 
Jeśli nie jest to możliwe, to powinien zwrócić wartość przedmiotu umowy darowizny.

Niedostatek darczyńcy

Drugą przyczyną odwołania umowy darowizny jest niedostatek darczyńcy. Pogorszenie się sytuacji 
majątkowej darczyńcy powinno nastąpić po zawarciu umowy darowizny, ale jeszcze przed jej 
wykonaniem. Niedostatek to sytuacja, w której darczyńca nie jest w stanie zaspokajać swoich 
podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb. Dotyczy to także potrzeb kulturalnych lub 
społecznych. Zasadniczo bez znaczenia jest przyczyna popadnięcia przez darczyńcę w niedostatek.

Jeśli darczyńca popadnie w niedostatek po wykonaniu darowizny, darowizna nie może być już 
odwołana. Darczyńca może jednak domagać się od obdarowanego środków utrzymania 
potrzebnych dla niego samego oraz dla osób, wobec których ciąży na darczyńcy ustawowy 
obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten ciąży na obdarowanym tylko wtedy, gdy jest on jeszcze 
wzbogacony wskutek otrzymanej darowizny. Obdarowany ma jednak możliwość zwolnienia się z 
tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia. Może więc wydać przedmiot umowy 
darowizny albo sumę pieniężną.

Rozwiązanie umowy darowizny

Rozwiązać umowę darowizny, która nie została jeszcze wykonana można przede wszystkim przez 
zgodne oświadczenia woli stron. Następuje to najczęściej przez to, że strony dodają do umowy 
osobny aneks albo zawierają porozumienie rozwiązujące umowę darowizny.

Oprócz tego istnieje możliwość rozwiązania umowy darowizny przez sąd w sytuacji 
ubezwłasnowolnienia jednej ze stron. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać 
rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli 
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darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna. 
Oceniając nadmierność sąd bada stosunki istniejące między darczyńcą a obdarowanym. Porównuje 
się także majątek darczyńcy przed oraz po dokonaniu darowizny.

Rozwiązania umowy darowizny nie można jednak żądać po upływie 2 lat od jej wykonania. Po 
rozwiązaniu umowy darowizny obdarowany jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny. 
Podstawą prawną są w tym wypadku przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Umowa darowizny na wypadek śmierci

Umowa darowizny na wypadek śmierci, to umowa zawierająca postanowienie, że jej skutki 
powstaną dopiero w momencie śmierci darczyńcy. Jest ona dopuszczalna tylko, gdy przedmiotem 
darowizny są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia 
społecznego. Innymi słowy, jeśli umowa darowizny nie jest sprzeczna z powszechnie 
przyjmowanymi zasadami poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami.

3) PODATKI OD DAROWIZNY

Ile wynosi podatek od darowizny?

Podatek od darowizny waha się od 3 do 20%. Konkretna wysokość jest ściśle związana z wartością 
darowizny oraz przynależnością darczyńcy i obdarowanego do poszczególnych grup podatkowych. 
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207) 
określa trzy takie grupy:

I grupa podatkowa:

- małżonkowie,

– zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.),

- wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),

- pasierb,

- zięć / synowa,

- rodzeństwo,

- ojczym, macocha, teściowie;

II grupa podatkowa:

- zstępni rodzeństwa (np. bratankowie, siostrzeńcy, ich dzieci i wnuki),
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– rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. bratowa) i
- rodzeństwo małżonków (np. siostra męża), małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków
innych zstępnych;

III grupa podatkowa: wszyscy pozostali nabywcy.

Podatek od darowizny oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania, czyli od wartości 
wykraczającej ponad kwotę wolną od podatku, która - w zależności od grupy podatkowej - wynosi:

- 9 637 zł - dla I grupy podatkowej;

- 7 276 zł - dla II grupy podatkowej;

- 4 902 zł - dla III grupy podatkowej.

Zwolnienie z podatku

Nie w każdym przypadku podatek od darowizny jest koniecznością. Nie trzeba go uiszczać np. w 
sytuacji, gdy wartość darowizny mieści się w granicach kwot wolnych od podatku. Warto przy tym 
pamiętać, że wartość rynkowa przekazanych dóbr od jednej osoby kumuluje się na przestrzeni 5 lat. 
Jeśli w ciągu 5 lat ta sama osoba będzie udzielała darowizny, a jej wartość przekroczy kwotę wolną 
od podatku, wówczas należy rozliczyć się w urzędzie.

Zwolnienie z podatku dotyczy osób z najbliższej rodziny. Jeśli darczyńcą jest małżonek, teść, 
rodzice, dzieci czy jakakolwiek inna osoba znajdująca się w pierwszej grupie podatkowej, 
obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Jednak ma przy tym jeszcze 
kilka warunków do spełnienia. W ciągu pół roku od dnia otrzymania darowizny należy zgłosić 
nabyte rzeczy lub prawa majątkowe do urzędu skarbowego. Jeśli przedmiotem darowizny były 
pieniądze, oprócz tego trzeba udokumentować ich przekazanie na rachunek bankowy nabywcy.

Darowizna od rodziców: czy trzeba zapłacić podatek?

W związku z powyższym w przypadku darowizny na rzecz zstępnych (w tym również 
podopiecznych rodzinnych domów dziecka czy placówek opiekuńczo-wychowawczych), 
przysługiwać będzie prawo do pełnego zwolnienia z podatku. Nadal darowiznę należy jednak 
zgłosić w urzędzie skarbowym po przekroczeniu kwoty wolnej. Zwolnienie jest przy tym 
niezależne od kwoty przekazanych darowizn. W przypadku zaniechania tego obowiązku podatnik 
będzie natomiast zobowiązany do odprowadzenia podatku.

Aby uniknąć problemów w kontaktach z fiskusem, trzeba również pamiętać o odpowiednim 
udokumentowaniu dokonania darowizny, zwłaszcza jeżeli są nią środki pieniężne. Należy zrobić to 
przelewem, wówczas jego potwierdzenie będzie dowodem przekazania na rachunek, o który często 
upomina się urząd skarbowy.

Jak zgłosić darowiznę?
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Osoby chcące skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, powinny skorzystać z 
formularza SD-Z2 i złożyć go w stosownym urzędzie skarbowym. Można to zrobić zarówno w 
tradycyjnej, papierowej formie, jak i online. Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania 
obowiązku podatkowego, a więc od otrzymania darowizny. Co ważne: przekroczenie tego terminu 
będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku w pełnej wysokości, natomiast jeżeli fakt 
otrzymania darowizny zostanie wyjawiony w wyniku kontroli, stawka podatku wyniesie 20% 
wartości nabytego majątku.

W przypadku otrzymania darowizny wyższej od kwoty wolnej od osoby nienależącej do zerowej 
grupy podatkowej należy ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego w przeciągu 1 miesiąca oraz 
uregulować wskazany podatek.

Czym jest podatek od darowizny?

Zanim przejdzie się do opłacenia podatków, warto wiedzieć, czym jest podatek od darowizny. Sama 
darowizna jest wspomnianym już przekazaniem pieniędzy, przeniesieniem praw, np. do domu, 
mieszkania albo własnych rzeczy na rzecz innej osoby. Podlega to przepisom prawnym i zgodnie z 
artykułem 888 kodeksu cywilnego darowizna jest zobowiązaniem darczyńcy “na rzecz 
obdarowanego, kosztem swego majątku”. Sam podatek od darowizny pobiera się także na 
podstawie ustawy, dokładniej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i 
darowizn. Płacą go osoby fizyczne, które weszły w posiadanie darowizny (pieniędzy, prawa, 
rzeczy) na podstawie spisanej z darczyńcą umowy cywilnej. Zabezpiecza ona obie strony i 
jednocześnie stanowi podstawę do zapłacenia podatku w określonej wysokości.

Kiedy płacimy podatek?

Wiele osób zastanawia się, czy wartość składników majątku, które otrzymały w spadku bądź 
darowiźnie, powinna być wykazana w PIT-37, PIT-36 bądź innym. Czy program do rozliczania PIT 
ujmuje to zagadnienie? Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb 
fizycznych “przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o 
podatku od spadków i darowizn”. Darowizna pojazdu nie wpływa na rozliczenie roczne PIT.

Umowa darowizny, niezależnie od jej formy, jest co do zasady opodatkowana podatkiem od 
spadków i darowizn. Obdarowany powinien obliczyć należny podatek i złożyć stosowne zeznanie 
podatkowe w urzędzie skarbowym o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania darowizny.

Nie składamy zeznania, jeśli przedmiotem darowizny są przedmioty nieopodatkowane albo 
mieszczące się w kwocie nie podlegającej opodatkowaniu. Zawarcie umowy darowizny w formie 
aktu notarialnego zwalnia obdarowanego z konieczności samodzielnego zgłoszenia do urzędu 
skarbowego, gdyż podatek obliczy i pobierze, a następnie odprowadzi w naszym imieniu notariusz.

Dokonanie darowizny wiązać się będzie z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn 
tylko w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku. Jedynie samochody lub udziały we 
współwłasności, których wartość przekracza te kwoty dla odpowiednich grup, będą objęte 
podatkiem i koniecznością zgłoszenia nabycia w drodze darowizny.
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Podarowane pieniądze

W skład darowizny mogą wchodzić pieniądze: do darowizny może dojść poprzez przekazanie 
gotówki, prawa do posiadanej lokaty, podarowania monet kolekcjonerskich bądź w formie przelewu 
bankowego. Jeżeli dotyczy jej kwota wolna od podatku, jest to plus dla obdarowanego, jednak i tak 
należy zgłosić fakt otrzymania kwoty Urzędowi Skarbowemu oraz udokumentować go dowodem 
przekazania pieniędzy, np. potwierdzeniem dokonania przelewu.

Podarowanie przedmiotów materialnych

Darowizną mogą być także rzeczy różnego rodzaju, m.in. samochód, ale także wartościowe obrazy 
lub inne elementy mające konkretną cenę. W tym przypadku niezbędne jest sporządzenie umowy 
darowizny, którą obie strony muszą podpisać, jeżeli umowa dotyczy najbliższej rodziny. Obecność 
notariusza nie jest wymagana. Jednocześnie umowa musi zawierać wszystkie informacje dotyczące 
samochodu, a osoba obdarowana musi pojazd przerejestrować i zgłosić to ubezpieczycielowi.

Charakter prawny umowy darowizny

Umowa darowizny jest jedną z najbardziej popularnych umów mających na celu przeniesienie 
własności rzeczy. Zgodnie z art. 888 kodeksu cywilnego umowa darowizny zobowiązuje darczyńcę 
do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darczyńca nie 
otrzymuje z tego tytułu żadnego ekwiwalentu pieniężnego. Po stronie osoby obdarowanej nie 
istnieje też konieczność wzajemnego świadczenia.

Ustawodawca nie ogranicza kręgu osób uprawnionych do bycia stroną w tej umowie darowizny, tak 
więc może być ona zawierana między wszystkimi podmiotami. Nie ma też w ustawie żadnych 
ograniczeń co do przedmiotu darowizny.

Umowa darowizny jest określana mianem umowy konsensualnej, czyli takiej, która wywołuje 
skutki prawne w chwili złożenia zgodnych oświadczeń woli obu stron (darczyńcy i obdarowanego).  
Co do zasady, ustawodawca wymaga dla ważności umowy darowizny zachowanie formy aktu 
notarialnego. Jednakże w polskim prawie istnieje wyjątek od tej zasady dotyczący właśnie 
ruchomości (w tym również samochodu), a mianowicie umowa darowizny będzie ważna pod 
warunkiem, że przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Własność samochodu lub jego udziału przechodzi na obdarowanego w momencie 
przekazania/wydania rzeczy, czyli z chwilą przeniesienia faktu posiadania. Tak więc nie będzie tu 
wymagana forma aktu notarialnego. Jeśli umowa zostanie wykonana – wówczas sytuacja umowy w 
formie aktu notarialnego i w innej formie jest identyczna. Forma pisemna wydaje się w tym 
przypadku najbardziej pożądaną ze względów praktycznych (ubezpieczenie pojazdu, zgłoszenie w 
wydziale komunikacji, urzędzie skarbowym). Przepisy kodeksu cywilnego nie zakazują 
zastosowania formy ustnej takiej umowy, jednakże nie zaleca się jej stosowania. Samo 
przeniesienie własności w myśl art. 155 § 1 kodeksu cywilnego oznacza przejęcie takiego prawa 
przez drugą osobę na podstawie umowy.

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R.

13



ŹRÓDŁA

ROZDZIAŁ 1
https://poradnik.ngo.pl/darowizny
https://www.fundacjaavalon.pl/abc/czym_jest_darowizna_i_jak_ja_przekazac.html

ROZDZIAŁ 2
https://wojciechrudzki.pl/prawo-cywilne/umowa-darowizny/

ROZDZIAŁ 3
https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/podatek-od-darowizny-co-warto-wiedziec
https://www.pit.pl/darowizna/
https://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/podatek-od-darowizny/

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R.

14

https://poradnik.ngo.pl/darowizny
https://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/podatek-od-darowizny/
https://www.pit.pl/darowizna/
https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/podatek-od-darowizny-co-warto-wiedziec
https://wojciechrudzki.pl/prawo-cywilne/umowa-darowizny/
https://www.fundacjaavalon.pl/abc/czym_jest_darowizna_i_jak_ja_przekazac.html

