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• Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku nowo powstających 

budynków oddawanych do użytkowania etapami - Paweł Majka (UR/SKO w 

Rzeszowie) 

 

Wyrok WSA z 2 września 2020 r., I SA/Ol FSK 378/20 

1. Rozpoczęcie użytkowania części budowanego budynku nie oznacza obowiązku 

opodatkowania całego budynku, lecz jedynie tej części, co do której zakończono budowę 

albo której użytkowanie rozpoczęto przed jej ostatecznym wykończeniem. 

2. Wskazać należy również, że w myśl art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w związku z art. 6 ust. 

2 u.p.o.l. budynek istniejący to budynek posiadający instalacje i urządzenia techniczne, 

zaś istniejąca część budynku to zespół pomieszczeń lub pomieszczenie, wydzielone w 

budynku stałymi przegrodami budowlanymi, z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, funkcjonujące niezależnie od reszty budynku, jako samodzielną całość. 

Istnienie takiej części budynku po zakończeniu jej budowy lub rozpoczęcie użytkowania 

przed jej ostatecznym wykończeniem wyznacza moment powstania obowiązku 

podatkowego tylko w stosunku do tej części budynku. Brak instalacji i urządzeń 

technicznych w nowo budowanym budynku lub jego części oznacza że budynek taki lub 

jego część nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że 

rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed wykończeniem (budynku lub 

jego części). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Oś sporu w niniejszej sprawie stanowił de facto moment powstania obowiązku podatkowego 

po stronie skarżących. Według podatników budowa budynku stanowiącego przedmiot 

opodatkowania została podzielona na etapy, zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem 

na budowę. Wskazywali oni, że każdy lokal jest samodzielny i stanowi odrębną nieruchomość. 

Dopiero zakończenie prac budowlanych dotyczących poszczególnych wyodrębnionych 

nieruchomości uzasadniało w opinii skarżących ich opodatkowanie. Zdaniem organu 

natomiast, budynek biurowy z mieszkaniem służbowym przy ul. G. w O. istniał fizycznie już 

w 2016 r., na co wskazują zapisy w dzienniku budowy i podlegał opodatkowaniu jako całość 

od 2017r. Z tak zarysowana główną osią sporu funkcjonalnie powiązane są spory co do 

ustalenia do kiedy trwała budowa spornego obiektu przy ul. G. w O. oraz czy obiekt ten 

stanowi w rozumieniu prawa podatkowego jeden budynek czy też każdy z wyodrębnionych 

lokali traktowany winien być jako samodzielny budynek (przedmiot opodatkowania) w 

rozumieniu prawa podatkowego. Strony w odmienny sposób definiują także samo pojęcie 

budowy lub robót budowlanych. 

Jak zaznaczono na wstępie pierwszoplanowym zagadnieniem w niniejszej sprawie – 

konsumującym niejako wszystkie inne – jest ustalenie momentu powstania obowiązku 

podatkowego i przedmiotowy zakres tego obowiązku. Z tej perspektywy kluczowe jest ustalenie 

momentu zakończenia budowy obiektów stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości. (...) 

Organ I instancji przyjął (a organ odwoławczy ten pogląd podzielił), że budynek biurowy z 

mieszkaniem służbowym przy ul. G. w O. istniał fizycznie już w 2016 roku. Ustalenia te opierał 

m.in. na zapisach znajdujących się w dzienniku budowy. Jak wprost wskazywał organ II 

instancji, na stronie "[...]" dziennika znajdował się wpis z dnia "[...]" potwierdzający 

zakończenie prac na kondygnacji mieszkalnej. Organ, opierając się na wskazanym wyżej 

źródle dowodowym dokonał zarówno ustaleń na jakie bezpośrednio wskazywała treść 

dokumentu jak również wysnuł własne dalej idące wnioski. Organ przyjął zatem, że w 2016r. 

zakończono budowę ostatniego piętra budynku przy ul. G., którego stan techniczny pozwalał 

na dokonanie jego odbioru i rozpoczęcie użytkowania. Organ w oparciu o powyższe, a priori 

przyjął, że zakończona została budowa niższych kondygnacji i co najwyżej wymagają one prac 



Strona 2 z 4 
 

wykończeniowych. Jak sam wskazywał organ, skoro zakończone prace dotyczyły najwyższej 

kondygnacji i najniżej, to budynek istniał fizycznie, zatem zakończono jego budowę. Ustalenia 

te nie opierały się przy tym na analizie źródeł dowodowych, lecz przyjętych przez organ 

założeniach. Przyjąć można wręcz, że konkluzja ta przyjęta została niejako wbrew 

sygnalizowanym przez skarżących źródłom dowodowym wskazującym na prowadzone jeszcze 

prace budowlane. (…) 

W kontekście oceny czy budowa została zakończona, a jeśli tak to w jakim zakresie, organy 

zwrócić powinny uwagę na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

zawarte w wyroku z 21 września 2016 r. (sygn. akt I SA/Kr 1945/14 CBOSA). Sąd wskazał w 

przywoływanym wyroku, że przepisy u.p.o.l. nie definiują pojęcia "zakończenie budowy", ani 

zwrotu "rozpoczęcie użytkowania" budynku lub jego części. Dokonując wykładni tych 

sformułowań można przyjąć, że zakończenie budowy budynku lub jego części oznacza 

wykonanie wszystkich robót budowlanych w budowanym budynku lub jego części. 

Praktycznie wyraża się to w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku lub jego części 

albo w zgłoszeniu zakończenia budowy budynku. 

Oddzielnego potraktowania wymaga kwestia możliwości opodatkowania fragmentu budynku 

już użytkowanego lub jego części. W tym miejscu przywołać należy stanowisko Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia 10 lutego 2017 r. (sygn. akt 

III SA/Wa 321/16). Jak wskazywał sąd w przywoływanym wyroku u.p.o.l. rozróżnia określenie 

"budynek" i "jego część" wskazując m.in., że przedmiotem opodatkowania może być (cały) 

budynek lub jego część oraz, że obowiązek podatkowy może powstać po rozpoczęciu 

użytkowania budynku (w całości) lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Warto 

przy tym wskazać, że prawo budowlane mówiąc o obiekcie budowlanym rozumie przez to m.in. 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (art. 3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo 

budowlane). 

Jak dalej wywodził sąd ustawodawca w art. 6 ust. 1 i 2 u.p.o.l., przewidział więc możliwość 

opodatkowania budynku lub jego istniejącej części, gdy budowę budynku lub jego części 

zakończono lub, gdy mimo że budowa nie została zakończona rozpoczęto użytkowanie 

budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Sąd wskazywał również, że 

przepisy u.p.o.l. nie definiują ani pojęcia "zakończenie budowy", ani zwrotu "rozpoczęcie 

użytkowania" budynku lub jego części. W świetle art. 6 ust. 2 u.p.o.l. obowiązek podatkowy 

powstaje zarówno w chwili, gdy zakończono budowę budynku lub jego części, jak również gdy 

rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części. Stosując wykładnię językową można uznać, 

że zakończenie budowy budynku lub zakończenie budowy części budynku, w tym jego 

poszczególnych kondygnacji oznacza wykonanie wszystkich robót budowlanych w 

budowanym budynku lub w części budynku. Praktycznie wyraża się to w uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie budynku lub jego części. Zakończenie budowy następuje w 

momencie wybudowania budynku lub jego części. Z uwagi na istniejącą definicję budynku 

jako obiektu budowlanego z instalacjami i urządzeniami technicznymi należy stwierdzić, że 

definicja ta odnosi się również do części budynku jako jego elementu stanowiącego całość 

techniczno-użytkową. Innymi słowy aby wybudowana część budynku mogła stanowić odrębny 

przedmiot opodatkowania musi charakteryzować się cechami odpowiadającymi warunkom 

przewidzianym wobec budynku. Musi stanowić część budynku z odpowiednimi instalacjami i 

urządzeniami pozwalającymi na jej użytkowanie i to niezależnie od pozostałej części budynku. 

Sąd wskazywał również, że użytkowanie budynku lub jego części przed ich wykończeniem, a 

więc wybudowaniem polega na korzystaniu z takiego budynku lub jego części przez określone 

podmioty (np. właściciela) w inny sposób niż prowadzenie prac budowlanych, adaptacyjnych 

czy remontowych. Użytkowanie to rodzi obowiązek podatkowy jeszcze przed zakończeniem 

budowy. Chodzi przy tym o użytkowanie faktyczne a nie prawne. 

Tak więc uznać należy, że "części budynku" w rozumieniu przepisów u.p.o.l. to poszczególne 

elementy budynku, kondygnacje, stanowiące całość techniczno-użytkową wyodrębnione, jak 

i niewyodrębnione w znaczeniu prawa cywilnego. Należy bowiem zgodzić się z poglądem, że 
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przedmiotem podatku są budynki, budowle i grunty, bez względu na to czy stanowią 

nieruchomość w rozumieniu art. 46 k.c. (por. prawomocny wyrok WSA w Krakowie z 10 lutego 

2009 r. sygn. akt I SA/Kr 1533/08, utrzymany w mocy przez NSA wyrokiem z 29 października 

2010 r. sygn. akt II FSK 1232/09 - oba dostępne na nsa.gov.pl). Należy również podzielić 

pogląd, że w przypadku rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przed formalnym 

ukończeniem budowy, obowiązek podatkowy powstaje w stosunku do budynku, którego 

użytkowanie rozpoczęto albo w stosunku do tej części budynku jeszcze w całości nie 

wybudowanego, której użytkowanie rozpoczęto (por. prawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 

28 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Sz 314/07). Rozpoczęcie użytkowania części budowanego 

budynku nie oznacza obowiązku opodatkowania całego budynku, lecz jedynie tej części, co do 

której zakończono budowę albo której użytkowanie rozpoczęto przed jej ostatecznym 

wykończeniem. Wynika to wprost z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. Zwrot "ostateczne wykończenie" 

dotyczy więc zarówno całego budynku jak i części budynku. Można bowiem rozpocząć 

użytkowanie całego budynku przed jego wykończeniem jak i części budynku przed jej 

ostatecznym wykończeniem. Użytkować można cały budynek (obiekt budowlany) jak i jego 

część (część obiektu budowlanego). 

Wskazać należy również, że w myśl art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w związku z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. 

budynek istniejący to budynek posiadający instalacje i urządzenia techniczne, zaś istniejąca 

część budynku to zespół pomieszczeń lub pomieszczenie, wydzielone w budynku stałymi 

przegrodami budowlanymi, z instalacjami i urządzeniami technicznymi, funkcjonujące 

niezależnie od reszty budynku, jako samodzielną całość. Istnienie takiej części budynku po 

zakończeniu jej budowy lub rozpoczęcie użytkowania przed jej ostatecznym wykończeniem 

wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego tylko w stosunku do tej części 

budynku. Brak instalacji i urządzeń technicznych w nowo budowanym budynku lub jego 

części oznacza że budynek taki lub jego część nie podlega opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości, chyba że rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed 

wykończeniem (budynku lub jego części). Stanowisko to potwierdza dotychczasowe 

orzecznictwo Sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 14 

sierpnia 2012r. sygn. akt II FSK 2444/10 i II FSK 2445/10 wskazał, że obowiązek podatkowy 

zgodnie z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. powstaje tylko w zakresie tej części użytkowanego budynku, a 

nie w zakresie całości. Wyraźnie bowiem przepis art. 6 ust. 2 stwierdza "w którym rozpoczęto 

użytkowanie budynku lub jego części". Jeżeli by obowiązek podatkowy wówczas powstawał w 

zakresie całości budynku, to użycie w tym przepisie określenia "lub jego części" byłoby zbędne. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 10 stycznia 2020 r., II FSK 3492/18 

wyrok WSA w Lublinie  z 12 sierpnia 2020 r., I SA/Lu 14/20 

wyrok WSA w Krakowie z 24 sierpnia 2017 r., I SA/Kr 474/17 

wyrok WSA w Gliwicach z 28 lutego 2018 r., I SA/Gl 1142/17 
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Przepisy 

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

z 2019 r., poz. 1170)  

Art. 1a ust. 1 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

 

Art. 6 ust. 2 Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest 

istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 

stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym 

rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym 

wykończeniem. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)  

Art. 3 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

 

Bibliografia 

P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. 

Komentarz, Warszawa 2016 

T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, O. Łunarski, W. Morawski (red.), P. Majka, J. Wantoch-

Rekowski, Podatkach od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. 

Linie orzecznicze, Warszawa 2013  

R. Dowgier, L. Etel, G. Liszewski, B Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2020 

 

Główne problemy: 

1. Powstanie obowiązku podatkowego dla nowo budowanego budynku w sytuacji 

oddawania do użytkowania jego części etapami. 

2. Wpływ prowadzenia prac wykończeniowych w części budynku na jego opodatkowanie. 

3. Odniesienie terminu „ostateczne wykończenie” do całego budynku oraz jego części. 

4. Definicja budynku w ujęciu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych po nowelizacji 

Prawa budowlanego obowiązującej od dnia 28.06.2015 r.  
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