
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 października 2022 r. 

Poz. 2084 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 10 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn 

i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 

oraz z 2022 r. poz. 1846) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1) kwoty pieniędzy lub kwoty wartości innych rzeczy zwolnione od podatku od spadków i darowizn, określone w art. 4 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 

nieprzekraczającej: 

a) 10 434 zł – od jednego darczyńcy, 

b) 20 868 zł – od wielu darczyńców łącznie; 

2) kwoty czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1: 

a) pkt 1 ustawy – w wysokości 10 434 zł, 

b) pkt 2 ustawy – w wysokości 7878 zł, 

c) pkt 3 ustawy – w wysokości 5308 zł. 

§ 2. Skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wynoszą: 

Kwoty nadwyżki w zł 
Podatek wynosi 

ponad do 

1)  od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

 11 128 3% 

11 128 22 256 333 zł 90 gr i 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256  890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł 

  

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). 
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2)  od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

 11 128 7% 

11 128 22 256 779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256  1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł 

3)  od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

 11 128 12% 

11 128 22 256 1335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256  3115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Rzeczkowska 


