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• wpływ stanu technicznego z punktu widzenia kwalifikowania 

środka transportowego jako przedmiotu opodatkowania podatkiem 

od środków transportowych – sędzia NSA dr Stanisław Bogucki  

 

Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2020 r., II FSK 3226/19 

• Niska wartość sprzedawanego pojazdu (…) nie jest okolicznością 

przesądzającą o tym, że winien być on traktowany nie w kategorii 

środka transportowego lecz złomu. (…) wartość pojazdu stanowi 

jedynie kategorię ekonomiczną, która nie jest elementem legalnej 

definicji żadnego ze środków transportowych, wskazanych w art. 8 

ust. 1 u.p.o.l. Wartość pojazdu nie jest także przesłanką zwolnienia 

tego pojazdu z opodatkowania. 

• Ustawodawca wiąże sam fakt powstania obowiązku podatkowego z 

przeniesieniem własności (art. 9 ust. 1 i ust. 3 u.p.o.l.) określonej 

kategorii środków transportowych, a nie dopełnieniem będących 

konsekwencją zdarzeń cywilnoprawnych skutkujących 

przeniesieniem własności, obowiązków wynikających z regulacji 

prawa administracyjnego. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Wójt Gminy C., wobec nieustosunkowania się przez skarżącego do 

wystosowanego do niego wezwania o złożenie deklaracji na podatek od 

środków transportowych, wszczął w stosunku do skarżącego postępowania 

podatkowe, dotyczące podatku od środków transportowych za lata 2015-2017. 

W następstwie przeprowadzonych w ramach tych postępowań czynności 

ustalono, że sześć samochodów ciężarowych, jeden ciągnik samobieżny, jedna 

naczepa i dwie przyczepy są zarejestrowane na S.P. (syna skarżącego), z 

adnotacją sprzedaży skarżącemu. 

Skarżący w prowadzonych wobec niego postępowaniach stwierdził, że nigdy 

nie posiadał przedmiotowych pojazdów i istnieją one tylko wirtualnie. 

Następnie dodał, że zostały one dawno złomowane. 

Organ I instancji nie dał wiary tym wyjaśnieniom stwierdzając, że samochody 

o których mowa w sprawach skarżący nabył w latach 2003-2006 od swojego 

syna, a stosowne umowy zostały przedłożone organowi podatkowemu. Od tego 

czasu stan prawny tych ruchomości nie uległ zmianie. Zdaniem organu 

pierwszej instancji, które podzielił organ odwoławczy, wbrew sugestiom 

skarżącego, stwierdzenie w treści umów sprzedaży, że objęte nimi pojazdy są 

zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 

6 u.p.c.c., gdyż ich wartość nie przekracza 1 000 zł, nie stanowi o tym, że 

pojazdy te w rzeczywistości stanowiły złom. Ponadto fakt nieprzerejestrowania 

pojazdów pozostaje bez znaczenia na gruncie przepisów ustawy o podatkach i 
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opłatach lokalnych, regulującej opodatkowanie podatkiem od środków 

transportowych. W tej sytuacji organ I instancji uznał, że skarżący, będący 

właścicielem środków transportowych, obciążony jest podatkiem z tego tytułu. 

We wniesionych skargach skarżący podkreślił, że nigdy nie był właścicielem 

środków transportowych, o których mowa w decyzjach. Były one zakupione 

jako złom użytkowy, tymczasem jest on aktualnie bezzasadnie karany po raz 

kolejny, choć polskie prawo nie przewiduje ponownego karania za ten sam 

czyn. Oprócz tego zaznaczył, że już wielokrotnie przedkładał organom 

podatkowych, jak również w postępowaniach sądowych, dowody „zdania 

złomu” do punktu odbioru złomu w S.W., co jest przesądzającym dowodem, 

że nie posiadał żadnych środków transportowych, ani w roku 2003, ani też w 

latach 2015-2017. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę, podzielając 

zasadniczą argumentację Sądu pierwszej instancji.  

Oddalając skargę kasacyjną od ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny 

stwierdził, że w momencie zawierania umów sprzedaży środków 

transportowych, pojazdy te były zarejestrowane i niezależnie od swojego stanu 

technicznego, były odnotowane w ewidencji pojazdów, który stanowi urzędowy 

zbiór informacji o pojazdach i ich właścicielach. Brak jest więc podstaw do 

traktowania ich inaczej niż środki transportu. Podobnie argumentem nie jest 

niska wartość, wynosząca nie więcej niż do 1 000 zł, w związku z którą 

zastosowanie znalazło zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych 

(art. 9 pkt 6 u.p.c.c.). Sama niska wartość sprzedawanego pojazdu nie jest 

bowiem okolicznością przesądzającą o tym, że winien być on traktowany nie w 

kategorii środka transportowego lecz złomu. Bez znaczenia dla obowiązku 

podatkowego pozostaje nieprzerejestrowanie pojazdów na nowego właściciela, 

bowiem ustawodawca wiąże sam fakt powstania obowiązku podatkowego z 

przeniesieniem własności (art. 9 ust. 1 i 3 u.p.o.l.) określonej kategorii 

środków transportowych, a nie dopełnieniem będących konsekwencją zdarzeń 

cywilnoprawnych skutkujących przeniesieniem własności, obowiązków 

wynikających z regulacji prawa administracyjnego. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2017 r., I SA/Wr 1269/16 

wyrok NSA z 2dnia 2 lutego 2017 r., II FSK 3301/14 
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Przepisy 

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

z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) 

Art. 9 ust. 1) Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków 

transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach 

prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli 

traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy 

środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną 

podmiotowi polskiemu. 

Art. 9 ust. 3) W przypadku zmiany właściciela środka transportowego 

zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do 

końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) 

Art. 9 pkt 6) Zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli 

podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. 
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Główne problemy 

1. Nabycie zarejestrowanego pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku 

od środków transportowych. 

2. Wpływ stanu technicznego z punktu widzenia klasyfikowania środka 

transportowego jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od 

środków transportowych . 

3. Wpływ niskiej wartości środka transportowego, w związku z którą przy 

jego nabyciu zastosowano zwolnienie z art. 9 pkt 6 u.p.c.c., na 

przedmiot opodatkowania i obowiązek podatkowy w podatku od 

środków transportowych. 

 


