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Nieformalne związki a podatki
Pozostawanie w związku pozamałżeńskim z konkubiną lub konkubentem ma swoje plusy i minusy.
Niewątpliwie do korzyści płynących z takiego ułożenia stosunków, oczywiście z punktu widzenia
prawnego, należy przede wszystkim możliwości szybkiego i taniego rozstania się stron nie wymagająca
prowadzenia czasami trwającego parę lat postępowania rozwodowego, z czym wiążą się poważne
koszty, które pomniejszą ich majątek. Natomiast do minusów należy zaliczyć niekorzystne rozwiązania
przewidziane w polskim kodeksie cywilnym i ustwodawstwie podatkowym, zwłaszcza w ustawie o
podatku od spadków i darowizn.
Księga spadków nie przewiduje możliwości dziedziczenia ustawowego przez którąś ze stron
nieformalnego związku. Nie dotyczy to oczywście dzieci stron, których ustawodawca nie różnicuje ze
względu na pochodzenie ze związku małżeńskiego lub pozamałżeńskiego albo przysposobionych
(adoptowanych). W celu przekazania partnerowi w drodze spadku jakiś składników majątku osobistego
jedynym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu i powołanie w nim do spadku konkubiny lub
konkubenta. Brak testamentu powoduje, że dziedziczyć będą bliżsi lub dalsi krewni zmarłego partnera.
Polskie regulacje podatkowe traktują wszystkie osoby pozostające w nieformalnych związkach jako
osoby obce, a więc niespokrewnione, niespowinacone, należące do trzeciej grupy podatkowej. W
rezultacie będą one zmuszone do zapłaty podatku od darowizny lub od spadku, albowiem nie obejmuje
ich żadne zwolnienie czy ulga podatkowa przewidziana dla osób nabliższych, z wyłączeniej pewnej
stosunkowo niskiej kwoty. Wynosi ona raz na pięć lat 4902 złote. Zatem wszelkie darowizny
przekazane partnerowi nieformalnego związku, aby nie były opodatkowane, nie mogą w ciągu 5 lat
przekroczyć tej sumy, czyli rocznie bez podatku można darować kwotę 980 zł. Podobnie jest w
przypadku przekazania majątku w drodze dziedziczenia testamentowego. Podstawa opodatkowania czyli
czysta wartość spadku zostanie pomniejszona o wyżej wymienioną kwotę liczoną w skali pięcioletniej.
Jeśli porównamy tę ulgę z kwotą wolną od podatku w pierwszej (9637 zł) i drugiej (7276 zł) grupie
podatkowej, to wyraźnie widać preferencje dla osób pozostających z związkach małżeńskich.
Niekorzystne regulacje dotyczą także stawek podatkowych. O ile darowizny lub przysporzenia w
formie powołania do spadku dla męża lub żony objęte są zwolnieniami lub najniższymi stawkami, w
zależności od wartości wynoszą one 3,5 i 7%, to do partnerów nieformalnego związku będą stosowane
stawki 12, 16 i 20%. Na przykład żona dziedzicząca po mężu majątek spadkowy wartości 300 tysięcy
złotych, jeśli w terminie złoży oświadczenie o zwolnieniu z podatku, nie zapłaci nic. Gdy uczyni to po
terminie zapłaci 19 708 zł. Natomiast konkubina dziedzicząca majątek w takiej samej wysokości musi
zapłacić polskiemu fiskusowi 57 785 zł, a więc prawie trzykrotnmie więcej. Stąd osoby pozostające w

nieformalnych związkach powinny układać swoje stosunki majątkowe na zasadzie współwłasności z
jasnym określeniem udziału każdego z nich. Tym samym organy finansowe nie mogą potraktować
wkładu jednej ze stron jako darowizny i nałożyć wysoki podatek.
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