
Wyrok TK

z 24 lutego 2021 r., SK 39/19,

a osoby prawne



Wcześniejszy 

wyrok TK z 12 grudnia 2017 r., SK 13/15

„Art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. rozumiany w ten

sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności

gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest

niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32

ust. 1 Konstytucji RP.”



„Oddziaływanie”   
wyroku TK z 12 grudnia 2017 r., SK 13/15
w sprawach dotyczących osób prawnych

„Wyrok ma duże znaczenie dla opodatkowania nieruchomości należących także

do innych podmiotów niż osoby fizyczne. Jeżeli bowiem podstawą orzeczenia

Trybunału było założenie konieczności oddzielania w przypadku osób fizycznych

majątku osobistego od majątku związanego z prowadzeniem działalności

gospodarczej, to w niektórych przypadkach zbliżony podział może być

przeprowadzony również u innych podmiotów.”

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

teza 30 komentarza do art. 1a u.p.o.l.



Orzecznictwo w sprawach dot. osób prawnych 
po wyroku TK z 12 grudnia 2017 r., SK 13/15

Jedynym koniecznym warunkiem uznania nieruchomości za związaną z

wykonywaniem działalności gospodarczej jest sam fakt posiadania jej przez

przedsiębiorcę.

por. wyroki NSA: z 8 marca 2018 r., II FSK 906/16; z 28 lutego 2018 r., II FSK 249/16; z

8 stycznia 2020 r., II FSK 1414/19; z 8 lipca 2020 r., II FSK 970/20; z 25 listopada 2020 r.,

II FSK 1717/18; z 23 października 2020 r., II FSK 1716/18



wyrok TK  z 24 lutego 2021 r., SK 39/19

„Art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu,

budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje

wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub

inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art.

64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej.”



Art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu

przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność

gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a;



wyroki NSA z 4 marca 2021 r., III FSK 895-899/21

Mimo, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19,

zapadł na tle sprawy ze skargi konstytucyjnej osoby fizycznej, w zakresie

przyjętej przez Trybunał interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma on

uniwersalne znaczenie. Zawarta w sentencji tego wyroku wypowiedź odnosi

się do gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu wszystkich

przedsiębiorców lub innych podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą, bez względu na formę prawną.



„Związanie nieruchomości  z prowadzeniem działalności 
gospodarczej” 

(…) trudno jest wskazać uniwersalne kryterium, a właściwe rozwiązania

powinny uwzględniać konkretne okoliczności faktyczne.

(…) związek ten, oprócz samego posiadania nieruchomości przez

przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

powinien być oparty na faktycznym lub nawet potencjalnym

wykorzystywaniu tej nieruchomości w działalności gospodarczej tego

podmiotu.

(…) grunty, budynki i budowle, które choćby pośrednio lub w ograniczonym

zakresie służą prowadzeniu działalności gospodarczej, powinny być uznane

ze związane z tą działalnością.

wyroki NSA z 4 marca 2021 r., III FSK 895-899/21



„Związanie nieruchomości  z prowadzeniem działalności gospodarczej” 

W ustaleniu istnienia związku nieruchomości z prowadzoną działalnością

gospodarczą przydatne mogą być na przykład takie okoliczności jak:

- wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych,

- ujęcie wydatków na nabycie lub wytworzenie oraz utrzymanie w kosztach

działalności gospodarczej,

- charakter rzeczy (np. budowli), wskazujący na jej gospodarcze

przeznaczenie.

wyroki NSA z 4 marca 2021 r., III FSK 895-899/21



Dziękuję


