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Krótka historia sporu o silosy
- różne sposoby argumentacji
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Trochę historii / Różne podejście 

Pogląd 1. – „wykracza poza ustawowo wskazane elementy budynku”

• Uwzględniając przeznaczenie oraz sposób wykorzystania obiektu prawidłowo organ podniósł, że silos wraz z urządzeniami technicznymi nie może zostać uznany za budynek, gdyż

wykracza poza jego ustawowo wskazane elementy. (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 września 2020 r., sygn. I SA/Po 341/20, wyrok NSA z 18 października 2016 r., sygn. II

FSK 1741/16)

Pogląd 2. – „względy funkcjonalne”

• Ze względów funkcjonalnych silos wraz z urządzeniami technicznymi nie może zostać uznany za budynek (por. Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. II FSK 2868/19,

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 maja 2019 r., sygn. I SA/Po 20/19).

Pogląd 3. – „element ciągu technologicznego”

• Trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji, że stanowią one składnik systemu technologicznego produkcji rur PE i nie pełnią żadnej samodzielnej funkcji – a co za tym idzie nie

mogą zostać uznane za budynki. (por. Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2020 r. sygn. II FSK 2868/19)

Pogląd 4. – „cechy techniczne”

• „zostały one zaprojektowane i wzniesione według rozwiązań przewidzianych nie dla budynków, ale dla silosów, chociaż oczywiście są zbiornikami z założenia służącymi do

celów innych niż budowlane lub paliwowe. Nie powoduje to jednak, że ich cechy są na tyle odmienne, by uznać je dla celów opodatkowania – jak chce tego spółka – za budynki (por.

wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 października 2020 r, sygn. I SA/Lu 392/20)
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Trochę techniki 
- kilka przykładów „mniej kontrowersyjnych” 
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Leżący zbiornik na olej

Źródło: https://pl.all.biz/img/pl/catalog/231046.jpeg
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Bateria silosów zbożowych

Źródło: https://pliki.farmer.pl/i/12/45/72/124572_r0_940.jpg 
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Tankofermentator

Źródło: https://pliki.portalspozywczy.pl/i/00/59/88/005988_940.jpgŹródło: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-910a3328-da35-
4def-a9a2-33ea24afd5b9/c/108-111.pdf
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Silos na cukier
- na pierwszy rzut oka „jak nic” budynek? 
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Wyrok WSA w Lublinie  I SA/Lu 392/20

Rzetelnie przeprowadzone postępowanie 
dowodowe?

Przedmiot sporu (zainicjowany wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty):

1. silos na cukier

2. wieża operacyjna silosów

3. pompownia melasy

4. obiekty wpustowe
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Źródło: https://docplayer.pl/60926739-Kondycjonowanie-cukru-na-przykladzie-silosu-w-
cukrowni-sroda.html 

Źródło: https://firma.polski-cukier.pl/284,oddzial-cukrownia-krasnystaw

Silos na cukier
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Wyrok WSA w Lublinie - I SA/Lu 392/20

Podejście podatnika:

• „w celu prawidłowego ustalenia przedmiotu opodatkowania w pierwszej kolejności należy zbadać, czy obiekt budowlany spełnia definicję

budynku, a dopiero po stwierdzeniu, że nie mieści się on w dyspozycji przepisu definiującego budynek, tj. nie posiada wszystkich czterech cech z

definicji budynku, można przeanalizować zasadność jego kwalifikacji jako budowli.”

Podejście SKO:

• „pełni akceptuje i przyjmuje za własne oceny i wnioski przedstawione przez NSA w wyrokach z 5 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 2767/16 i z 8 maja

2018 r., sygn. akt II FSK 1281/16, (…). w wyrokach tych NSA przyjął, że silos na materiały sypkie ze względu na swoje wyposażenie i związane z nim

urządzenia i infrastrukturę nie stanowi budynku magazynowego nie tylko ze względu na przeznaczenie, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest

on składnikiem systemu technologicznego przekazywania, przemieszczania cukru, obejmującego, oprócz wyposażonego w odpowiednie w tym

zakresie konstrukcje i urządzenia silosu, przekaźniki taśmowe oraz połączone z silosem mostami przekaźników budynki produkcyjno- magazynowe.

• „przy ocenie, czy obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą należy uwzględnić również i to, czy obiekt spełniający warunki budynku nie

wykracza poza jego ustawowo określone elementy.”
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Podejście WSA:

• „Co do zasady więc skarżącej należy przyznać rację, że obiekt o określonych cechach właściwych dla budynków nie podlega

zaliczeniu do budowli, tj. jeśli dany obiekt budowlany posiada ustawowe cechy budynku, wówczas nie może zostać uznany za

budowlę.

• Spółka zasadnie też wskazała, że przy odczytywaniu przepisów prawa podatkowego przysługuje pierwszeństwo wykładni gramatycznej

(językowej), zaś odstępstwo od niej jest możliwe, jeśli wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia godzącego w cel instytucji prawnej

(podważa ratio legis przepisu), gdy prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi (uchwała NSA w sprawie

sygn. akt II FPS 2/10).”

• Podkreślenia jednak wymaga, że z powyższych niekwestionowanych w zasadzie okoliczności strona w realiach niniejszej sprawy

wyprowadza wadliwe wnioski.

Wyrok WSA w Lublinie - I SA/Lu 392/20
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Jak ustalono stan faktyczny?

Organ zgromadził:

1. dokumentację projektową przekazaną przez podatnika,

2. dokumentację techniczną przekazaną przez podatnika,

3. rysunki techniczne,

4. dokumentację fotograficzną,

5. przeprowadzono oględziny;

6. przegotowana została opinia biegłego.

Wyrok WSA w Lublinie - I SA/Lu 392/20
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Kluczowe elementy wpływające na rozstrzygnięcie

• Ponadto organ stwierdził, że silosy na cukier nie są trwale 

związane z gruntem, gdyż faktycznie są posadowione na 
fundamencie w postaci kołowej płyty fundamentowej, są zatem 
przymocowane do fundamentu, a na trwałość związania z 

gruntem nie wskazują również dane wynikające z projektu 

budowlanego, jak sposób połączenia z fundamentem oraz 
opis fundamentu.

• W opinii tej biegły wskazał, że silosy są obiektami wolno 
stojącymi, każdy z nich ma niezależny układ konstrukcyjny, 
samodzielny fundament w postaci kołowej płyty 
fundamentowej, która kwalifikuje się jako fundament 
bezpośredni, zapewniający trwałe połączenie z gruntem (…)

Źródło: http://swiatbetonu.pl/imgs_upload/photo/BM_2_2011/realizacje%202/3.jpg
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Kluczowe elementy wpływające na rozstrzygnięcie

• Organ zwrócił również uwagę, że ze zgromadzonej 

dokumentacji wynika, że zastosowana w przypadku silosów 
konstrukcja nie jest typowym dachem, a jedynie przykryciem 

baterii silosów w postaci przesklepienia, w którym są 

rozmieszczone otwory technologiczne, podkreślając, że 

dach tworzy konstrukcja nośna i pokrycie.

• W opinii tej biegły wskazał, że silosy są obiektami wolno 
stojącymi, każdy z nich ma (…), przykrycie w postaci 
przesklepienia, w którym rozmieszczone są otwory 
technologiczne, 

• (…), przestrzenie zaś powyżej przesklepienia komór silosowych 
pokryte są stalowymi wiązarami kratowymi z przykryciem z 
blachy trapezowej i stanowią jedynie zabezpieczenie urządzeń 
technologicznych usytuowanych na przesklepieniach komór 
silosowych. Źródło: http://swiatbetonu.pl/imgs_upload/photo/BM_2_2011/realizacje%202/5.jpg
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Dokumentacja techniczna

• Kluczowe znaczenie dla oceny prawnej sporu miały dowody z dokumentacji projektowej, technicznej, przekazane przez spółkę.

• To na ich podstawie, jak też na podstawie wyników oględzin, biegły dr hab. inż. [...] sporządził na zlecenie organu podatkowego opinię.

• Biegły (co nie było przedmiotem zarzutów strony) posiada wiadomości specjalne w dziedzinie, w której sporządził operat.

Opinia biegłego

• Celem wywołania opinii biegłego było określenie charakterystyki technicznej przedmiotowych obiektów budowlanych.

• Biegły, na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej, oględzin oraz własnego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej,

posiłkując się aktualnym piśmiennictwem, przedstawił w opinii cechy budowlano – konstrukcyjne obiektów budowlanych

• Spółka, formułując zarzuty w tej materii, nie wykazała luk w postępowaniu dowodowym.

Wyrok WSA w Lublinie - I SA/Lu 392/20



17

Wyrok WSA w Lublinie z 28 października 2020 r., sygn. I SA/Lu 392/20

Jak potraktowano opinię biegłego?

• Nie oznacza to jednak, że przedmiotem opinii biegłego była interpretacja przepisów oraz prawna kwalifikacja ustalonych faktów, w tym w 
szczególności ocena obiektów z punktu widzenia prawa podatkowego, zaś organ – bez należytej oceny – poczuł się tą oceną związany. 

• Organy nie poprzestały zatem na wnioskach opinii (które z natury rzeczy są podsumowaniem całości pracy biegłego), ale poddał operat 

całościowej ocenie z punktu widzenia jego rzetelności i spójności danych. W uzasadnieniu decyzji przywołał ustalenia poczynione przez 
biegłego co do wyglądu, konstrukcji i przeznaczenia obiektów, co oznacza, że – wbrew stanowisku skarżącej – uwzględnił i poddał analizie 
całość opinii. 

• Uznał, że opinia ta - jako całość - stanowi wiarygodny dowód w sprawie, została sporządzona w sposób rzetelny, jej wnioski zostały 
wyprowadzone na podstawie rzeczowej analizy i z tych względów stanowiła ona podstawę rozstrzygnięcia. Dowód ten był jednym z wielu 

dowodów zebranych w sprawie. Nie korzysta on wprawdzie ze szczególnej mocy dowodowej, choć bez wątpienia w niektórych 

kategoriach spraw (wymagających wiedzy specjalnej) jest to dowód kluczowy. Podlega takiej samej ocenie jak każdy inny dowód. 

• Jeśli opinia zostaje oceniona jako fachowa i rzetelnie odpowiadająca na stawianą w postanowieniu dowodowym tezę, to wówczas wnioski tej 
opinii (stanowiące syntezę pracy biegłego) stanowią podstawę ustaleń, a tym samym i rozstrzygnięcia. Jeśli zaś w ramach oceny tego 

dowodu organ lub Sąd dojdą do przekonania, że wnioski opinii pozostają w sprzeczności z całością ekspertyzy, wówczas opinia taka

winna zostać zdyskredytowana. Taka okoliczność nie wystąpiła jednak w niniejszej sprawie, stąd ani organy ani Sąd nie miały 

podstaw, by pomijać wnioski biegłego.
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Wyrok WSA w Lublinie z 28 października 2020 r., sygn. I SA/Lu 392/20

Argumentacja funkcjonalna?

• Podkreślenia wymaga także, że przedstawiona wyżej ocena prawna w zakresie kwalifikacji poszczególnych obiektów budowlanych, (…) nie

ma u podstaw w żadnym zakresie kryterium funkcjonalnego, (…). Odwołuje się ona wyłącznie do cech konstrukcyjnych

(technicznych) tych obiektów oraz unormowania zawartego w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z kwalifikacją konkretnych obiektów
budowlanych wprost dokonaną przez ustawodawcę w art. 3 pkt 3 u.p.b

• Wbrew argumentom spółki, organ nie zaliczył spornych obiektów budowlanych do budowli w oparciu o kryterium funkcjonalne.

• Wprawdzie, za opinią biegłego, dostrzegł ich funkcję i funkcjonalny związek (ciąg technologiczny) ale jedynie w aspekcie wymogów
eksploatacyjnych, determinujących określone rozwiązania konstrukcyjne, istotnie odmienne niż w przypadku budynków.

• Za rozstrzygającą organ uznał specyfikę konstrukcyjną obiektów, ustaloną m.in. na podstawie opinii biegłego i dokumentacji

technicznej.
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