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• podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych – Aleksander Jarosz, doradca 

podatkowy, PwC 

 

Wyrok NSA z 3 marca 2021 r., III FSK 999/21 

W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania w podatku 

od nieruchomości, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), stanowi ich wartość 

stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego - niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko organu interpretacyjnego, że w przypadku 

budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości, 

zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., stanowi ich wartość stanowiąca podstawę obliczania 

amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego - 

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. 

W świetle wskazanego art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. podstawę opodatkowania dla budowli lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi z zastrzeżeniem ust. 4-

6 wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 

stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, 

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu 

amortyzacyjnego. 

W przepisie tym ustawodawca ustanowił ogólną zasadę, że podstawę opodatkowania budowli 

(lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi (z 

zastrzeżeniem ust. 4-6 art. 4 u.p.ol.) ich wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 

dochodowych stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji niepomniejszona o odpisy 

amortyzacyjne. Wartość do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest jednolicie określona 

w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazana reguła ma 

zastosowanie zarówno do okresu, w którym odpisy te są dokonywane, czyli dana budowla 

stanowiąca środek trwały jest amortyzowana, jak również dla okresu, gdy budowla już nie jest 

amortyzowana. Wartość budowli niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne stanowiąca 

podstawę opodatkowania, co do zasady, nie zmienia się w kolejnych latach (por. wyrok NSA z 

dnia 6 listopada 2014 r., II FSK 491/13). 

W przepisie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. dokonano dookreślenia ww. zasady obliczenia wartości 

budowli dla celów podatku od nieruchomości wskazując, że w okresie, gdy jest ona 

amortyzowana jest to wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, w którym 

dokonuje się amortyzacji. Norma ta nie może mieć zastosowania do okresu, gdy amortyzacja 

nie jest już dokonywana. W konsekwencji w dalszej części zbiorczo dla wszystkich kolejnych 

lat, w których amortyzacja nie jest już dokonywana przyjęto, że w takim przypadku jest to 

wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

Zastrzeżenie ze zdania ostatniego tego przepisu nie dotyczy zatem samej zasady ustalenia 

wartości tj. niepomniejszenia wartości o raty amortyzacyjne, a jedynie daty, według której ma 

ona zostać ustalona. Budowle całkowicie zamortyzowane wyróżniono jedynie po to, by 

wskazać moment, na który ustala się stosowną wartość budowli. Z dokonanego rozróżnienia 

wynika zatem, że podstawą opodatkowania budowli w przypadku budowli amortyzowanych 

jest wartość, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania 

amortyzacji w tym roku, zaś w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych jest to wartość 

z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Ustawodawca 
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nie powtarza w końcowej części przepisu odnoszącej się do budowli zamortyzowanych, że 

wartości tej nie pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne, bowiem reguła ta została 

określona wcześniej i odnosi do całej kategorii budowli, w tym budowli całkowicie 

amortyzowanych. W obu sytuacjach podstawa opodatkowania jest co do zasady niezmienna i 

odpowiada wartości początkowej niezależnie od dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. 

Wyników wykładni językowej art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. nie podważa argumentacja Sądu I 

instancji odwołująca się do jego wykładni historycznej. 

Do 31 grudnia 1996 r. art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. stanowił, że podstawę opodatkowania stanowi 

"dla budowli - ich wartość początkowa określona według zasad przewidzianych w odrębnych 

przepisach dla celów amortyzacji, chociażby były one całkowicie zamortyzowane". Przepis ten 

przewidywał zatem podstawę opodatkowania ustalaną tak samo dla budowli w trakcie 

amortyzacji oraz dla budowli całkowicie zamortyzowanych. 

Powyższa regulacja została zmieniona od 1 stycznia 1997 r. Na mocy art. 1 pkt 1 lit. a ustawy 

z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o 

finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 149, poz. 704) otrzymała brzmienie: "dla budowli - ich wartość 

ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji 

w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 

stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego". Jak zwrócił uwagę 

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 15 grudnia 1997 r. w sprawie K 13/97, ta 

zmiana brzmienia przepisu miała na celu usunięcie wątpliwości związanych z poprzednim 

brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 2, w tym wątpliwości powstałych na tle przywołanej wyżej 

uchwały z 15 maja 1996 r. w sprawie W 2/96, a jednocześnie nie miała to być zmiana niosąca 

negatywne skutki finansowe dla gmin. Wprowadzone rozróżnienie budowli podlegających 

amortyzacji i budowli całkowicie zamortyzowanych wiązało się z wyraźnym wskazaniem w obu 

przypadkach daty ustalania podstawy opodatkowania. 

Następna zmiana weszła w życie 1 stycznia 2003 r. Na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683) regulację dotyczącą omawianej materii 

przeniesiono z pkt 2 do pkt 3 ust. 1 art. 4 u.p.o.l. i nadano jej brzmienie: "dla budowli lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 - 

wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia 

roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona 

o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 

dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego". Na podstawie 

art. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1828) z dniem 1 stycznia 2007 r. 

przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 otrzymał aktualne brzmienie - zmieniono zapis "z zastrzeżeniem 

ust. 4 i 5" na "z zastrzeżeniem ust. 4-6". W ostatnich nowelizacjach w stosunku do poprzedniej 

regulacji doprecyzowano, że chodzi o wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 

dochodowych, niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Wprowadzona zmiana nie daje 

natomiast podstaw do przyjęcia, że w świetle nowej regulacji w podstawie opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości budowli całkowicie zamortyzowanych należałoby uwzględnić 

dokonane odpisy amortyzacyjne. 

Za stanowiskiem, że dla budowli całkowicie zamortyzowanych, podobnie jak dla budowli w 

trakcie amortyzacji, podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości powinna być 

ustalana bez uwzględnienia dokonanych odpisów amortyzacyjnych, poza wykładnią językową, 

przemawia także wykładnia funkcjonalna. Niewątpliwie opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości podlegają także budowle w całości zamortyzowane. Wartość budowli po 

dokonaniu odpisów amortyzacyjnych mogłaby ulec znacznemu zmniejszeniu, a nawet wynieść 

0 zł. Przyjęcie stanowiska nakazującego pomniejszanie wartości budowli (całkowicie 

zamortyzowanej) o odpisy amortyzacyjne prowadziłoby zatem do zmniejszenia wysokości 

podatku, bądź nieopodatkowania budowli (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2019 
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r., I SA/Rz 1222/18). Nie ma żadnych podstaw do uznania, że taki był cel ustawodawcy. Takie 

stanowisko prowadziłoby również do niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania podatników, 

którzy dokonywali amortyzacji budowli, wobec podatników, którzy naliczali podatek według 

wartości rynkowej. 

Stanowisko Sądu I instancji nie może znaleźć oparcia w przewidzianej w art. 2a o.p. zasadzie 

in dubio pro tributario. Zasada ta jest jedną z dyrektyw wykładni prawa i ma zastosowanie 

wtedy, gdy interpretacja przepisu prawa przy zastosowaniu wszystkich jej kontekstów 

(językowego, systemowego, funkcjonalnego) nie daje zadowalających rezultatów. Tylko w 

przypadku, gdy rezultat przeprowadzonej wykładni, mimo zastosowania różnych metod 

interpretacji, pozwala na przyjęcie alternatywnych względem siebie treści normy prawnej, 

prawidłowym rozwiązaniem jest wybór znaczenia, które jest korzystne dla podatnika. Taka 

sytuacja w rozpoznanej sprawie nie miała miejsca. Skoro organ interpretacyjny był w stanie 

ustalić treść normy prawnej zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., dyrektywa art. 2a o.p. nie 

znajdowała zastosowania. 

Trzeba też zauważyć, że sporne zagadnienie jest jednolicie interpretowane w orzecznictwie 

wojewódzkich sądów administracyjnych (m.in. wyroki: WSA w Olsztynie z dnia 25 czerwca 

2020 r., I SA/Ol 85/20, WSA w Łodzi z dnia 24 września 2020 r., I SA/Łd 171/20, WSA w 

Poznaniu z dnia 17 lipca 2020 r., I SA/Po 42/20, WSA w Lublinie z dnia 6 marca 2020 r., I 

SA/Lu 746/19, WSA w Gliwicach z dnia 7 lipca 2020 r., I SA/Gl 100/20, WSA w Rzeszowie z 

dnia 21 lutego 2019 r., I SA/Rz 1222/18, WSA w Opolu z dnia 4 listopada 2020 r., I SA/Op 

237/20, WSA w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r., I SA/Bk 709/19). W orzeczeniach 

tych opowiedziano się za poglądem, że w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych 

podstawą ich opodatkowania jest wartość ustalona na 1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego - niepomniejszona o dotychczas dokonane odpisy 

amortyzacyjne. Stanowisko to jest prezentowane również w doktrynie prawa podatkowego (R. 

Dowgier, L. Etel, G. Liszewski i B. Pahl, art. 4. (w:) Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Wolters 

Kluwer Polska, 2020). 

W świetle powyższych rozważań, Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku dokonał błędnej 

wykładni art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przyjmując, że w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych podstawą ich opodatkowania jest wartość ustalona na 1 stycznia roku, w 

którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego pomniejszona o dotychczas dokonane 

odpisy amortyzacyjne. 

Wyroki powiązane 

Wyrok WSA w Olsztynie z 25 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 85/20 

Wyrok WSA w Łodzi z 24 września 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 171/20 

Wyrok WSA w Poznaniu z 17 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Po 42/20 

Wyrok WSA w Lublinie z 6 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Lu 746/19 

Wyrok WSA w Gliwicach z 7 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 100/20 

Wyrok WSA w Rzeszowie z 21 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 1222/18 

Wyrok WSA w Opolu z 4 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Op 237/20 

Wyrok WSA w Białymstoku z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 709/19 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1445 ze zm.) [stan prawny od 1 stycznia 2003 r.] 
Art. 4 ust. 1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 

zastrzeżeniem ust. 4-6 – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, 

ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji 

w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu 

amortyzacyjnego. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. nr 

9 poz. 31) ze zm. [stan prawny od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 2002 r.] 
Art. 4 ust. 1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

2) dla budowli – ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca 

podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu 

amortyzacyjnego 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. nr 

9 poz. 31) [stan prawny do 31 grudnia 1996 r.] 
Art. 4 ust. 1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

2) dla budowli – ich wartość określona według zasad przewidzianych w odrębnych przepisach 

dla celów amortyzacji, chociażby były one całkowicie zamortyzowane  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 

r., poz. 1426) 

Art. 16h ust. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 

a) od wartości początkowej środków trwałych (…) 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 

r., poz. 1406) 

Art. 22h ust. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 

a) od wartości początkowej środków trwałych (…) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze 

zm.) [stan prawny od 1 stycznia 2016 r.] 

Art. 2a. Niedające się rozstrzygnąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego 

rozstrzyga się na korzyść podatnika.  

Bibliografia 

- 

Główne problemy 

1. Podstawą opodatkowania budowli, będącej równocześnie środkiem trwałym, zawsze 

powinna być wartość początkowa (brutto) ustalona dla celów podatkowych. 

2. Różne rozumienie pojęcia „wartość” na gruncie podatku od nieruchomości. 

3. Czy przepisu rodzi niedające się rozstrzygnąć wątpliwości w rozumieniu art. 2a 

Ordynacji podatkowej? 

4. Różnice przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przypadku budowli stanowiących 

środki trwałe oraz pozostałych. 

5. W jaki sposób powinien zostać sformułowany przepis, aby nie budził wątpliwości 

interpretacyjnych oraz był postrzegany jako sprawiedliwy? 

 


