Umowa darowizny pieniędzy
Zawarta w ................., w dniu ........, pomiędzy: Darczyńcą ............. ................. ,
zamieszkałym ................................., legitymującym się dowodem osobistym nr
........
a
Obdarowanym
...................
...................
zamieszkałym
......................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ........
§1
Darczyńca oświadcza, iż przekazał Obdarowanemu kwotę w wysokości ...... zł
(słownie:
..........................
zł)
z
przeznaczeniem
na
.................................................... .
§2
Obdarowany wymienioną w §1 kwotę przyjmuje i oświadcza, iż spożytkuje
pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Pokwitowanie nastąpi przez podpisanie
umowy.
§3
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe
przepisy kodeksu cywilnego.
§4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Komentarz :
Umowa darowizny pieniędzy nie wymaga formy aktu notarialnego jeżeli została wykonana. Jej
sporządzenie na piśmie jest natomiast potrzebne dla celów podatkowych, gdyż darowizna pieniędzy
opodatkowana jest podatkiem od darowizn. Wszystkie kwestie związane z tym podatkiem reguluje
nowelizowana ostatnio pod koniec 2002 roku ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków
i darowizn. Wysokość podatku ustala się w zależności od kwoty darowizny i grupy podatkowej. O
zaliczeniu danej osoby do grupy podatkowej decyduje bliskość więzów krwi łączących strony umowy.
Ponadto dla każdej z tych grup ustawa przewiduje kwoty wolne od podatku. I tak :
do grupy I podatkowej zaliczamy - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową,
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, a kwota wolna od podatku to 9.637 złotych,
do grupy II podatkowej zaliczamy - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i
małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa
małżonków, małżonków innych zstępnych, a kwota wolna od podatku to 7.276 złotych,
do grupy III podatkowej zaliczamy wszystkich innych nabywców, a kwota wolna od podatku to 4.902
złotych.
W celach wymiaru podatku wszystkie darowizny z ostatnich 5 lat sumuje się.
Urząd Skarbowy nalicza podatek od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od
podatku, według skali podanej w tabeli.

Kwoty nadwyżki w zł
Podatek wynosi
Ponad
Do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10.278
3%
10.278
20.556
308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10.278
7%
10.278
20.556
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10.278
12%
10.278
20.556
1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

