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• zwolnienie z podatku budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów 

specjalnych produkcji rolnej, Patrycja Świerczek (Deloitte) 

 

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 sierpnia 2020 r., I SA/Lu 75/20 

W konkluzji stwierdzić należy, że warunkiem stosowania zwolnienia od podatku od 

nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. jest zajęcie budynku 

gospodarczego na prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej. Pod pojęciem 

"zajęcia" należy rozumieć faktyczną, a nie tylko potencjalną możliwość wykorzystania 

przedmiotu opodatkowania do tej działalności. Jedyną przesłanką zastosowania 

przywileju podatkowego z powołanego przepisu jest rzeczywiste prowadzenie w obiekcie 

działu specjalnego produkcji rolnej. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Na wstępie należy podzielić stanowisko SKO, że na posiadanie statusu przedsiębiorcy nie 

wpływa fakt ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku, bowiem skutkiem 

ogłoszenia upadłości jest utrata zarządu nad majątkiem, natomiast upadły nie traci ani 

zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych (art. 185 ustawy z 28 lutego 2003 r. 

Prawo upadłościowe – Dz. U. z 2017, poz. 2171 ze zm.). Nie zmienia się jego status prawny – 

w dalszym ciągu pozostaje podatnikiem i przedsiębiorcą, może nadal prowadzić działalność 

gospodarczą, albo nie wykonywać faktycznie działalności gospodarczej przez jakiś czas. 

Zdaniem Sądu dopiero ustanie bytu prawnego spółki (rozwiązanie, likwidacja) i wykreślenie 

jej z Krajowego Rejestru Sądowego spowoduje, iż przestanie ona być przedsiębiorcą. Wtedy też 

dopiero można mówić o trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

W niespornym stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia istotnym problemem 

był zakres stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 

1 pkt 4 u.p.o.l. Przepis ten stanowi, że zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 

gospodarcze lub ich części: 

a) służące działalności leśnej lub rybackiej; 

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej; 

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. 

 

Powołane zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje trzy kategorie budynków 

gospodarczych. Wśród nich są budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów 

specjalnych produkcji rolnej. Zasadniczy problem z ustaleniem zakresu stosowania tego 

przywileju podatkowego sprowadza się do rozumienia terminu "zajęcia" obiektu na 

prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Zauważyć przy tym należy, że zwolnienie 

to ma charakter przedmiotowy. Oznacza to, że może być stosowane bez względu na osobę 

podatnika. Jedyną przesłanką jest to, aby budynek gospodarczy był "zajęty" na prowadzenie 

działów specjalnych produkcji rolnej. 

 

Ustawodawca w u.p.o.l. nie zdefiniował pojęcia działu specjalnego produkcji rolnej. Termin 

ten ma jednak ugruntowane znaczenie w języku prawnym – posługuje się nim prawodawca 

w ustawach normujących podatki dochodowe – ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Jeżeli zatem dany budynek gospodarczy będzie "zajęty" na prowadzenie ww. działalności, to 

może korzystać ze zwolnienia od podatku. Podstawowym problemem, co zostało podkreślone 

powyżej, jest kwestia rozumienia terminu "zajęte". Jego wyjaśnienia nie znajdziemy ani 

w u.p.o.l., ani również w żadnym innym akcie prawnym. W języku potocznym "zająć" oznacza 

zapełnić, wypełnić sobą lub czymś jakąś przestrzeń, powierzchnię czegoś. Potoczne brzmienie 
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analizowanego pojęcia wskazuje, że budynek gospodarczy powinien być faktyczne 

wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem innych funkcji. 

W budynku muszą być zatem wykonane konkretne czynności, powodujące dokonanie 

zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną 

działalnością w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Sformułowanie "zajęte" na 

prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej należy więc rozumieć w ten sposób, że 

w budynku (tu: pieczarkarni) muszą być wykonywane rzeczywiste czynności składające się na 

prowadzenie tejże działalności. Czynności te muszą być wykonywane w sposób trwały i tak, 

że w zasadzie wykluczają prowadzenie innej działalności. Innymi słowy przepis art. 7 ust. 1 

pkt 4 lit. c u.p.o.l. może być stosowany, o ile budynki lub ich części są faktycznie 

wykorzystywane na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Zatem gdy działalność 

z pewnych względów (np. nieopłacalność produkcji) zostanie zaprzestana, budynki takie nie 

powinny korzystać ze zwolnienia. Ze zwolnienia korzystają tylko budynki gospodarcze zajęte 

w danym okresie na prowadzenie działów specjalnych. W doktrynie wskazuje się, że budynek 

powinien być traktowany jako zajęty na prowadzenie działów specjalnych również w okresie 

przerw sezonowych w produkcji. Jeżeli np. w szklarni jest prowadzona uprawa kwiatów 

i w pewnym okresie ze względów technicznych lub klimatycznych szklarnia stoi pusta, to 

w dalszym ciągu jest ona zajęta na prowadzenie hodowli kwiatów, a zatem korzysta ze 

zwolnienia. Identycznie byłoby w przypadku pieczarkarni. 

 

Argumentacja syndyka w niniejszej sprawie w istocie zmierza do tego, aby w pojęciu "zajęcia" 

mieściło się "przeznaczenie". Sąd takiego stanowiska nie podziela, albowiem oznaczałoby ono, 

że sama tylko potencjalna możliwość wykorzystania budynku przeznaczonego do uprawy 

pieczarek na potrzeby prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej byłaby wystarczającą 

przesłanką do stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 

ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. "Przeznaczenie" nie przesądza natomiast w żadnym razie 

o faktycznym wykorzystaniu przedmiotu opodatkowania. Jest to stan odnoszący się do bliżej 

nieokreślonej przyszłości. Przepisy u.p.o.l. wymagają zaś wykorzystania budynku 

gospodarczego w danym momencie. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Szczecinie z 17 września 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 360/20 

wyrok NSA z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2552/13 

wyrok WSA w Gliwicach z 12 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 347/10 

wyrok NSA z 7 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 172/10 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1785 ze zm.) 

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

(…) pkt 3) 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 

 

Art. 7 ust. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

(…) pkt 4) budynki gospodarcze lub ich części: 

a) służące działalności leśnej lub rybackiej, 

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, 

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

 

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

z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) 

Art. 2 ust. 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych 

tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla 

i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych 

i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, 

prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 

 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2171 ze zm.) 

Art. 185. ust. 2. Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do 

czynności prawnych upadłego. 
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Główne problemy 

1. Ogłoszenie upadłości a status podatnika podatku od nieruchomości. 

2. Rozumienie pojęcia „działów specjalnych produkcji rolnej” na potrzeby podatku od 

nieruchomości. 

3. Zajęcie budynków gospodarczych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

jako przesłanka umożliwiająca zastosowanie zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. 

4. „Zajęcie” – faktyczne wykorzystanie a nie przeznaczenie. 


