
PODATKI I OPŁATY SAMORZĄDOWE
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   Podstawa prawna odpowiedzi
Art. 5. ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólni-

kach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony 
umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Art. 91. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ord.pod.
Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla 
zobowiązań cywilno-prawnych.

   Streszczenie
1. Obowiązek podatkowy może ciążyć na kilku stronach czynności i może obejmować wszystkie strony da-

nej czynności prawnej. W tych przypadkach, w których obowiązek zapłaty podatku ciąży na więcej niż 
jednym podmiocie, wystąpi odpowiedzialność solidarna podatników. 

2. Obowiązek podatkowy może ciążyć na kilku stronach czynności i może obejmować wszystkie strony danej 
czynności prawnej. Tak będzie w przypadku umowy zamiany oraz wspólników spółki cywilnej. Wielość 
nabywców wynikająca z treści umowy sprzedaży, spowoduje powstanie odpowiedzialności o takim właśnie 
charakterze.

   Odpowiedź
1. SOlIDARnA ODPOWIEDZIAlnOść ZA ZAPŁATę PODATKu OD cZYnnOścI 

cYWIlnOPRAWnYch
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych określa sytuacje, w których obowiązek zapłaty podatku 
ciąży na podatnikach solidarnie. Zasada wyrażona w tej ustawie mówi, że obowiązek zapłaty podatku ciąży 
wyłącznie na podatnikach podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten może ciążyć na kilku 
stronach czynności i może obejmować wszystkie strony danej czynności prawnej. Na mocy art. 366 k.c., kil-
ku dłużników może być zobowiązanych solidarnie w taki sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części 
świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wie-
rzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Całkowite zaspokojenie wierzyciela przez 
któregokolwiek z dłużników solidarnych zwalnia tego i wszystkich pozostałych dłużników z zobowiązania. 
Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Organ podat-
kowy wymierzając podatek od czynności cywilnoprawnych ma obowiązek zaznaczyć solidarny charakter 
tego zobowiązania.

2. PRZYPADKI ODPOWIEDZIAlnOścI SOlIDARnEj W PODATKu OD cZYnnOścI 
cYWIlnOPRAWnYch

Obowiązek podatkowy może ciążyć na kilku stronach czynności i może obejmować wszystkie strony danej 
czynności prawnej. W tych przypadkach, w których obowiązek zapłaty podatku ciąży na więcej niż jednym 
podmiocie, wystąpi odpowiedzialność solidarna podatników. Tak będzie w przypadku umowy zamiany oraz 
wspólników spółki cywilnej. Znajduje to swoje oparcie w art. 4 tej ustawy, który stanowi, że obowiązek po-
datkowy przy umowie zamiany ciąży na stronach tej czynności, z kolei przy umowie spółki cywilnej — na 
wspólnikach. Obowiązek ten może obejmować kilka podmiotów, co będzie wynikać z treści samej umowy. 
Przykładem tego mogą być współwłaściciele lub współspadkobiercy dokonujący zniesienia współwłasności 
lub działu spadku, czy nabywcy w przypadku nabycia rzeczy lub praw przez kilka osób. Wielość nabywców 
wynikająca z treści umowy sprzedaży, spowoduje powstanie odpowiedzialności o takim właśnie charak-
terze. W tych przypadkach, w których obowiązek zapłaty podatku ciąży na więcej niż jednym podmiocie, 
wystąpi odpowiedzialność solidarna podatników.

Proszę omówić przypadki, w których obowiązek 
zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych 
jest solidarny i na czym polega solidarna 
odpowiedzialność za zapłatę tego podatku
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Proszę omówić przypadki, w których obowiązek 
zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych 
jest solidarny i na czym polega solidarna 
odpowiedzialność za zapłatę tego podatku


