
Toruń, 9 czerwca 2021 r.

Kiedy opinia biegłego jest niezbędna i 
co może być jej przedmiotem w sporze 
dot. podatku od nieruchomości 



Art. 197. [Opinia biegłego w postępowaniu podatkowym]

✓ § 1. W przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy
może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii.

✓ § 2. Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy
prawa podatkowego.

✓ § 3. Do wyłączenia biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2. W
pozostałym zakresie do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.

Biegły – podstawa prawna 



Art. 4. [Podstawa opodatkowania].

• 6. Jeżeli budowle lub ich części, o których mowa w ust. 5, zostały ulepszone lub zgodnie z
przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych -
podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku
podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny
środków trwałych.

• 7. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust.
5, lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, z
zastrzeżeniem ust. 8, który ustali tę wartość. W przypadku gdy podatnik nie określił wartości
budowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 5, lub wartość ustalona przez biegłego jest
wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości
przez biegłego ponosi podatnik.

• 8. Organ podatkowy powołuje biegłego spośród rzeczoznawców majątkowych, o których
mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801).

Biegły – powołanie z urzędu



Organ pierwszej instancji w dniu [...] r. przeprowadził oględziny, a [...] r. powołał biegłego
rzeczoznawcę budowlanego K. M. na okoliczność ustalenia, czy cechy węzła betoniarskiego
pozwalają zakwalifikować go w całości do budowli wymienionych w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo
budowlane, bądź w części, tj. poszczególnych jego elementów, w tym mieszalnika i taśmociągu
kruszyw, silosów wraz z fundamentami oraz obiektów kontenerowych (do budowli wymienionych w
art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, bądź też urządzeń budowlanych wskazanych w art. 3 pkt 9
ustawy), a także zakwalifikowania separatora substancji ropopochodnych oraz [...] do budowli
wymienionych w art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, czy też w przypadku niespełnienia
wymogów powyższej kwalifikacji, jako urządzeń budowlanych scharakteryzowanych w art. 3 pkt 9
ustawy Prawo budowlane.

Wiadomości specjalne - I SA/Gl 1134/20



Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że zbyt pobieżna, a przez to przedwczesna jest ocena
organów podatkowych, które stwierdziły brak zastosowania w stosunku do spornych budynków
punktu 5 załącznika nr 1 do u.t.k. Organy opierając się właściwie jedynie na wyjaśnieniach strony i
przedstawionej przez nią dokumentacji fotograficznej stwierdziły, że urządzenia znajdujące się w
omawianych budynkach nie zaliczają się do urządzeń, o których mowa w pkt 5 załącznika nr 1 do
u.t.k. tj. nastawniach, urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeniach
zabezpieczających, sygnalizacyjnych i łącznościowych na szlaku, w stacjach i stacjach
rozrządowych, urządzeniach służące do wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji prądu
elektrycznego do celów sygnalizacji i łączności. Stwierdziły też, że wyłącznie budynki, w których
takie urządzenia lub instalacje się znajdują, podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Organy w ogóle nie zbadały przy tym czy sporne budynki
można zaliczyć do infrastruktury kolejowej, jeżeli znajdują się w nich elementy tej infrastruktury
wymienione w załączniku nr 1 do u.t.k. Taką metodę kwalifikacji proponuje skarżąca, wskazując na
znajdujące się w tych budynkach urządzenia wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, m.in. tory
kolejowe, suwnice.

W ocenie Sądu nie powinno budzić wątpliwości, że tego rodzaju ustalenia wymagają zasięgnięcia
wiadomości specjalnych, a z pewnością powinny być poprzedzone dokonaniem oględzin tych
obiektów i urządzeń.

Wiadomości specjalne - I SA/Po 457/20



• Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają wymagań, jakim winna odpowiadać opinia
biegłego, jednak z istoty tego dowodu wynika, że musi ona zawierać uzasadnienie, które
pozwoliłoby dokonać analizy poprawności wniosków stawianych przez biegłego bez
konieczności wkraczania w sferę wiedzy specjalistycznej. Musi zatem przekonywać jako logiczna
całość, a biegły powinien wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły go do
przedstawionych konkluzji. Organ podatkowy musi jednak skontrolować ustalenia faktyczne
zawarte w operacie oraz to, czy zawiera on wymagane przepisami prawa elementy, a także to
czy nie występują w nim niejasności lub błędy wymagające uzupełnienia lub poprawienia
(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 1224/13).

• Opinia biegłego, stosownie do art. 181 O.p., jest wyłącznie jednym z dowodów w sprawie i
może być przedmiotem krytyki stron, a organ podatkowy nie jest nią związany i ma obowiązek
jej oceny w kontekście całokształtu materiału dowodowego. (I SA/Gl 1134/20)

Biegły a organ podatkowy



• Co oczywiste, biegły nie może być powoływany do ustalania stanu faktycznego sprawy, ani do
jego oceny – bo to jest zadanie organu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13
czerwca 2017 r. sygn. akt I FSK 2066/14).

• Jak z powyższego wynika, biegły nie może być powołany w celu ustalenia obowiązującego
prawa, zasad jegowykładni lub stosowania (I SA/Gl 1134/20)

• Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie organy sprostały tym wymogom. Natomiast odwołanie się
przez biegłych do przepisów prawa podatkowego czy budowlanego, nie dyskwalifikuje opinii jako
dowodu w sprawie. (I SA/Gl 1134/20)

Biegły a wykładnia prawa



• ustalenie wartości rynkowej

• ustalenie powierzchni użytkowej

• ustalenie wysokości uszczerbku majątkowego / szkody majątkowej

• ustalenie ceny rynkowej towarów

• opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego

• ekspertyza w zakresie pisma

• ekspertyzy kryminalistyczne

Biegły w innych sporach 



• Forma pytania

• Okoliczności faktyczne jako przedmiot opinii

• Brak odniesienia do przepisów prawa

• Określenie funkcji obiektu

• Ustalenie sposobu połączenia obiektu z gruntem?

• Ustalenie cech budynku?

• Ustalenie zakresu pojęć ustawowych (poszczególne elementy infrastruktury kolejowej)?

Zakres opinii w sporach dot. PoN
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