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Sam fakt posiadania gruntów, budynków lub budowli przez przedsiębiorcę nie może automatycznie przesądzać o ich 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na potrzeby podatku od nieruchomości. 

orZecZnicTwo Tk 

Czy Trybunał  
dał znak do zmiany

Szymon Chyra 

Podatek od nieruchomości jest 
jedną ze znaczących pozycji kosz-
towych w budżecie każdego pod-
miotu prowadzącego działalność 
gospodarczą w Polsce. Stanowi 
niemal jedną piątą dochodów 
własnych jednostek samorządu 
terytorialnego, ustępując pod tym 
względem jedynie wpływom z ty-
tułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych (na podstawie: 
„Gospodarka finansowa jednostek 
samorządu terytorialnego 2019”, 
Warszawa 2020). 

o czym należy pamiętać

Kwestię opodatkowania grun-
tów, budynków i budowli podat-
kiem od nieruchomości reguluje 
ustawa z 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych 
(dalej: upol). Regulacje te w za-
kresie przedmiotu opodatkowa-
nia, podstawy opodatkowania czy 
zwolnień od podatku powodują 
wiele wątpliwości w doktrynie 
i  orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych. Mnogość stanów 
faktycznych, w ramach których 
dochodzi do opodatkowania, 
powoduje przy tym, że w podob-
nych sytuacjach sądy administra-
cyjne wydają diametralnie różne 
rozstrzygnięcia.

Każdy podatnik podatku od 
nieruchomości narażony jest na 
ryzyko związane z niejednolitą 
interpretacją przepisów lub bra-
kiem świadomości co do obo-
wiązku opodatkowania danego 
gruntu, budynku lub budowli. 
Z drugiej strony, jest to również 
szansa na odczuwalną oszczęd-
ność podatkową w sytuacjach, 
gdy weryfikacja deklarowanej 
wysokości podatku od nierucho-

mości okaże się za wysoka. Podat-
nicy muszą zatem pamiętać 
o dwóch kwestiach dotyczących 
daniny od nieruchomości (chcąc 
deklarować wysokość tego podat-
ku w prawidłowej wysokości):
∑  śledzeniu najnowszego orzecz-

nictwa w zakresie regulacji do-
tyczących podatku od nieru-
chomości,

∑  przeprowadzaniu okresowych 
przeglądów w zakresie popraw-
ności rozliczeń podatku od 
nieruchomości.
W 2021 r. podatnicy powinni 

zwrócić szczególną uwagę na wy-
rok Trybunału konstytucyjnego 
z 24 lutego 2021 r. (Sk 39/19).

po wyroku

W powołanym wyroku Trybunał 
Konstytucyjny ocenił po raz kolej-
ny konstytucyjność określonego 
rozumienia regulacji upol zawiera-
jącej definicję gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 
Jest ona o tyle ważna, że bezpo-
średnio wpływa na stawkę podat-
ku (budynki i grunty) lub na po-
wstanie obowiązku podatkowego 
w ogóle (budowle). TK stwierdził 
w orzeczeniu, że art. 1a ust. 1 pkt 3 
upol rozumiany w ten sposób, że 
o związaniu gruntu, budynku lub 
budowli z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej decyduje wy-
łącznie posiadanie gruntu, budyn-
ku lub budowli przez przedsię-
biorcę lub inny podmiot pro- 
wadzący działalność gospodarczą, 
jest niezgodny z konstytucją.

Chociaż sprawa zawisła przed 
Trybunałem dotyczyła osób fi-
zycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą, to sentencja 
wyroku wprost wskazuje na to, że 
odnosi się on również do innych 

podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Po raz kolej-
ny Trybunał potwierdził zatem, że 
sam fakt posiadania gruntu, bu-
dynku lub budowli przez przed-
siębiorcę nie może automatycznie 
przesądzać o jego związku z pro-
wadzoną działalnością gospodar-
czą na potrzeby upol.

Trybunał wskazał, że przedsię-
biorcy nie mogą być obciążani 
wyższą stawką podatku jedynie 
z  powodu posiadania nierucho-
mości, które w rzeczywistości nie 
służą im do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Brak jest przy 
tym precyzyjnych kryteriów 
– poza samym posiadaniem nie-
ruchomości przez przedsiębiorcę 
– pozwalających ustalić występo-
wanie faktycznego lub potencjal-
nego związku gruntu lub budynku 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej.

liczy się faktyczne 
wykorzystywanie 

Sentencja wyroku zasługuję na 
aprobatę. Dzięki niej organy po-
datkowe i sądy administracyjne 
nie będą mogły automatycznie 
uznawać gruntu, budynku i bu-
dowli za związany z działalnością 
gospodarczą tylko z tego powodu, 
że znajdują się one w posiadaniu 
przedsiębiorcy lub innego pod-
miotu prowadzącego działalność 
gospodarczą. Z wyroku wynika, że 
w takich sytuacjach organy te 
będą musiały brać pod uwagę czy 
omawiane przedmioty opodatko-
wania podatkiem od nieruchomo-
ści są lub potencjalnie mogą być 
faktycznie wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospo-
darczej. 

Samo uzasadnienie wyroku 
pozostawia jednak wiele do ży-

od 1 stycznia br. przepisy 
rozporządzenia w sprawie 
zwolnień z obowiązku 
stosowaniu kas rejestrujących 
wskazywały nieprawidłowy 
kod pkwiu dla usług 
związanych z wyżywieniem. 
pomyłka została naprawiona 
9 kwietnia, z mocą od 
1 stycznia. 

marCin SzymankiewiCz 

Rozporządzeniem ministra 
finansów, funduszy i polityki 
regionalnej z 15 grudnia 
2020 r. zmieniającym rozpo-
rządzenie w  sprawie zwol-
nień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastoso-
waniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 20202 r., poz. 2317) 
dostosowano dotychczas 
używaną klasyfikację wyro-

bów i usług (PKWiU) do no-
wej unijnej Nomenklatury 
scalonej (CN) w zakresie to-
warów oraz Polskiej Klasyfi-
kacji Wyrobów i Usług PKWiU 
(2015) w zakresie usług oraz 
niektórych towarów. Przepi-

sy tego rozporządzenia 
wprowadziły m.in. zmiany 
w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i rozpo-
rządzenia ministra Finansów 
z 28 grudnia 2018 r. w spra-
wie zwolnień z  obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrują-
cych (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2519 ze zm.), przy czym 
w zakresie usług związanych 
z wyżywieniem omyłkowo 
wskazano „PKWiU 52.21” za-
miast „PKWiU 56.21”. Z tego 

względu zaistniała koniecz-
ność odpowiedniego spro-
stowania tych przepisów. 

Dlatego 9 kwietnia 2021 r., z 
mocą od 1 stycznia 2021 r., 
weszło w życie rozporządzenie 
ministra finansów, funduszy i 
polityki regionalnej z 2 kwiet-
nia 2021 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu 
kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 649), które w ww. 
rozporządzeniu z 28 grudnia 
2018 r. w § 4 w ust. 1 w pkt 2 
w  lit. i we wprowadzeniu do 
wyliczenia zastąpiło wyrazy 
„PKWiU 52.21” wyrazami 
„PKWiU 56.21”. 

Jak czytamy w uzasadnianiu 
projektu rozporządzenia 
zmieniającego z 8 kwietnia 
2021 r. „Projekt nie wprowadza 

zmian w zakresie zwolnień 
z obowiązku ewidencjonowa-
nia przy zastosowaniu kas re-
jestrujących, jedynie stanowi 
sprostowanie błędnego ozna-
czenia PKWiU. ” 

Autor jest doradcą podatkowym 

klaSyFikacJa wyroBÓw i uSŁug

minister sprostował wyłączenie ze zwolnienie z kasy fiskalnej

Zwolnienie przed i po nowelizacji 
Stosownie do §  4 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r., poz. 2519 ze zm.), 
zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 tego rozporządzenia nie stosuje się 
w przypadku:

brzmienie do 8 kwietnia 2021 r. brzmienie od 9 kwietnia 2021 r. (z mocą od 1 stycznia 2021 r.) 

świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 
ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU 
ex 56.30), wyłącznie:
–  świadczonych przez stacjonarne placówki 

gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
–  usług przygotowywania żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (catering).

świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, 
PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
–  świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, 

w tym również sezonowo, oraz
–  usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(catering).

Szymon  
Chyra
starszy konsultant podatkowy  
Andersen Tax & Legal Srokosz  
i Wspólnicy sp.k.

 

ustawodawca powinien doprecyzować 
przesłanki 
Pomimo sporej wagi rozstrzygnięcia (podstawa do rozpoczęcia sporu 
w zakresie interpretacji ocenianej regulacji), podatnicy nadal nie mają 
pewności co do tego, jak należy rozumieć związek gruntu, budynku 
i budowli z działalnością gospodarczą na gruncie upol. wyrok stanowi 
jednak potwierdzenie, że ich automatyczne kwalifikowanie do grupy 
przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością gospodarczą 
(wyłącznie na tej podstawie, że ich posiadaczem jest przedsiębiorca 
lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą) jest niezgodne 
z konstytucją.
należy przy tym podkreślić, że oba powołane w artykule wyroki 
Trybunału stanowią wyraźny sygnał dla ustawodawcy, że oceniana 
regulacja wymaga zmian (w szczególności poprzez doprecyzowanie 
przesłanek pozwalających na uznanie danego przedmiotu opodatkowa-
nia za związany z działalnością gospodarczą).
Jednocześnie przedsiębiorcy oraz inne podmioty prowadzące działal-
ność gospodarczą powinni ocenić, czy wskazany wyrok nie wpływa na 
ich sytuację podatkową i czy nie stanowi potencjalnej podstawy do obniż- 
enia obciążenia fiskalnego z tytułu podatku od nieruchomości.
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czenia. Trybunał nie zdecydował 
się na wskazanie chociażby przy-
kładowych przesłanek, które po-
winny pozwalać na zakwalifiko-
wanie danego gruntu, budynku 
czy budowli do przedmiotów 
opodatkowania związanych 
z działalnością gospodarczą we-
dług upol (w przeciwieństwie do 
wcześniejszego orzeczenia Tk 
w  podobnej sprawie – wyrok 
z  12  grudnia 2017 r., Sk 13/15). 
Pojawia się przy tym zasadnicza 
wątpliwość, w jaki sposób odpo-
wiedzieć na pytanie, czy dany 
grunt, budynek lub budowa po-

tencjalnie mogą być wykorzysty-
wane do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Czyim intere-
sem będą kierowały się organy 
odpowiadając na to pytanie: fi-
skalnym czy podatnika? Pomimo 
tego, że uzasadnienie wyroku nie 
przynosi zbyt wielu praktycznych 
odpowiedzi, w odniesieniu do 
tego pytania nikt nie powinien 
mieć wątpliwości. 

podstawa 
prawna:

art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
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podstawa 
prawna:

rozporządzenie ministra 
finansów, funduszy 
i polityki regionalnej 
z 2 kwietnia 2021 r. 
zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie 
zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu 
kas rejestrujących

(Dz.U. z 2021 r., poz. 649)

podstawa 
prawna:

rozporządzenie ministra 
finansów z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu 
kas rejestrujących

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2519 ze zm.).
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