


Jeśli masz jakiś problem
z nieruchomością lub masz

na jej temat pytania...

Możesz odetchnąć z ulgą,
pomogę moim 12-letnim

doświadczeniem.

Powierz swoją sprawę
profesjonalistom.profesjonalistom.

Cieszę się, 
    że mogę 
        pomóc 
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ul. Kopernika 6/9 parter
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DORADZTWO

UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ Z DORADCĄ ATELIE 
I SPRAWDŹ, JAK WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ.

DORADZTWO W ZAKRESIE INWESTYCJI 
NA  RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
– CO POWINIEN OTRZYMAĆ KLIENT?

W KAŻDĄ ŚRODĘ
OD 15 DO 17 

W BIURZE ATELIE

doradztwo 
za darmo



Najczęściej spotykane 
problemy, spowodowane 

brakiem wiedzy 



- brak deklaracji do 
Urzędu Skarbowego 

o nabyciu Spadku 



Przyjęcie spadku, powoduje 
powstanie obowiązku 

podatkowego.   

Nie w każdym przypadku fiskus 
wymaga uiszczenia daniny.  

Zwolnieni z obowiązku zapłaty 
podatku od spadku są najbliżsi 
członkowie rodziny zmarłego. 



Grupy podatkowe w podatku od 
spadków i darowizn 

Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie), zstępni 
(dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, 

ojczym, macocha, rodzeństwo, 
teściowie, zięć, synowa; 



Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci 
siostry, wnuki brata), rodzeństwo 

rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i 
małżonkowie pasierbów, małżonkowie 

rodzeństwa i rodzeństwo 
małżonków, małżonkowie rodzeństwa 

małżonków, małżonkowie innych 
zstępnych (np. mąż wnuczki); 
Grupa III: pozostali nabywcy.



Konkubinat  
Partner nie uczestniczy w podziale 

majątku spadkowego – nie jest osobą 
należącą do grona spadkobierców 

ustawowych.  

Dziedziczyć zawsze będą wspólne 
dzieci partnerów – na równi jednak z 
pozostałymi dziećmi spadkodawcy .



Konkubent może 
dziedziczyć po 

partnerze, jeżeli został 
spisany testament



Co trzeba zrobić żeby 
skorzystać z ulgi 

podatkowej?



Aby uniknąć płacenia podatku od spadku, 
spadkobiercy, muszą w ciągu 6 miesięcy od 

powstania obowiązku podatkowego 

 (termin 6 miesięcy jest liczony od dnia 
otwarcia spadku lub uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie 

spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia 
sporządzonego przed notariuszem) 

 złożyć u właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego druk SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu 

własności rzeczy lub praw majątkowych”



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

SD- Z2 (4) 1/4

1. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL) podatnika wym. w części B

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘      PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Nr dokumentu 3. Status

SD- Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
4. Data nabycia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

5. Data powstania obowiązku podatkowego 1) (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna: Art. 4a 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. 2) ),
zwanej dalej „ustawą”.

Składający: Małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha.

Termin składania: 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2-8 i ust.2 ustawy, a w przypadku
nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego
nabycie spadku.

Miejsce składania: Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZGŁOSZENIA
6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zgłoszenie

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

�1. złożenie zgłoszenia      �2. korekta zgłoszenia

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA (spadkobiercy, obdarowanego, innego nabywcy)
8. Nazwisko 9. Pierwsze imię

10. Imię ojca 11. Imię matki 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

13. Obywatelstwo

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta

C. DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES ZAMIESZKANIA SPADKODAWCY, DARCZYŃCY LUB
INNEJ OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE WŁASNOŚĆ RZECZY
LUB PRAWA MAJĄTKOWE 3)
24. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)

NIP└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ PESEL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
25. Nazwisko 26. Pierwsze imię

27. Imię ojca 28. Imię matki 29. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
30. Kraj 31. Województwo 32. Powiat

33. Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu

37. Miejscowość 38. Kod pocztowy 39. Poczta

D. TYTUŁ NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
40. Określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (zaznaczyć właściwy kwadrat):

�1. dziedziczenie �2. zapis zwykły �3. dalszy zapis �4. zapis windykacyjny �5. polecenie testamentowe

�6. darowizna �7. polecenie darczyńcy �8. zachowek �9. nieodpłatne zniesienie współwłasności

�10. nieodpłatna renta �11. nieodpłatne użytkowanie �12. nieodpłatna służebność

�13. nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

�14. nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego na wypadek jego śmierci

E. RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NABYCIE WŁASNOŚCI RZECZY LUB
PRAW MAJĄTKOWYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty)

41. � testament 42. � prawomocne orzeczenie sądu 43. � umowa

44. � ugoda 45. � inny dokument 46. � zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.



Brak uregulowania 
podatku od spadku 

uniemożliwia zbycie 
nieruchomości



Zaświadczenie o uregulowaniu 
podatku o spadku jest niezbędne 
do przeniesienia prawa własności  

nieruchomości 



Właściwy Urząd do złożenia 
deklaracji

Jeśli przedmiotem dziedziczenia jest: 

nieruchomość, 

użytkowanie wieczyste, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo 
do lokalu użytkowego, 

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, 

nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność; 

Nieruchomości zaś znajdują się w terytorialnym zasięgu jednego Naczelnika 
Urzędu Skarbowego – odpowiedni urząd wskazuje  położenie nieruchomości 
(niezależnie od tego, gdzie mieszkał w chwili śmierci spadkodawca).







Kolejny problem z którym 
spotykam się w mojej pracy 

- wyłudzenia 
nieruchomości i oszustwo 

wobec osób starszych 





Starsza osoba w zamian za 
opiekę chce przekazać 

mieszkanie opiekunowi, który 
nie jest z nią spokrewniony 

W takich sytuacjach  jest 
zawarta umowy o dożywocie. 
Umowa ta uregulowana jest w 

kodeksie cywilnym.



Przez zawarcie umowy dożywocia 
nabywca zobowiązuje się do 

zapewnienia zbywcy (np. starszej 
osobie wymagającej opieki) 
dożywotniego utrzymania. 

  
W zamian za opiekę na nabywcę 

zostaje przeniesione prawo 
własności nieruchomości. 



Nabywca jest zobowiązany w 
szczególności do zapewnienia 

mieszkania, wyżywienia, opieki 
w trakcie choroby, a także 

wyprawienia pogrzebu zbywcy 
(dożywotnika).  

Strony umowy o dożywocie, 
ustalają obowiązki nabywcy.



Umowa dożywocia wiąże 
się z przeniesieniem 

własności 
nieruchomości, jest 

zawarta w formie aktu 
notarialnego



Prawo dożywocia 
powinno być wpisane do 

księgi wieczystej. 





Prawo dożywocia jest 
niezbywalne i nie 
podlega egzekucji



Umowa o dożywocie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych.  

Obowiązek podatkowy 
spoczywa na nabywcy własności 
nieruchomości.



W praktyce spotyka się 
formę umowy, w której w 

zamian za stałe świadczenie 
pieniężne (np. rentę) 

dochodzi do przeniesienia 
własności nieruchomości na 

rzecz wypłacającego rentę 
po śmierci uprawnionego



Umowa dożywocia nie może być w żadnym 
wypadku odwołana przez osobę która 

oddała nieruchomość w zamian za opiekę. 
Taka Osoba:  

 Ma prawo do wystąpienia do sądu z 
powództwem o rozwiązanie umowy.   

Musi udowodnić, że zerwanie umowy jest 
uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami 

prowadzącymi do uniemożliwienia celu, 
jakim się kierował, tj. zapewnienia sobie 

swoistego ubezpieczenia





             Prowadzący: Agnieszka Zalewska 


