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• usługi gastronomiczne a opłata targowa - Patrycja Świerczek (Deloitte) 

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 16 października 2020 r., I SA/Po 355/20 

Z punktu opodatkowania opłatą targową zasadnicze znaczenie ma ustalenie, czy 

sprzedaż ma charakter samoistny – sprzedaż gotowego produktu, czy też ma charakter 

niesamoistny – jest etapem końcowym usługi gastronomicznej, której towarzyszą 

przygotowanie posiłku, jego podanie. W sytuacji, gdy dodatkowe czynności związane 

z przygotowaniem i podaniem posiłku nie zachodzą, należy przyjąć, że sprzedaż ma 

charakter samoistny a w konsekwencji dokonywanie takich czynności podlega opłacie 

targowej. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Kwestionując stanowisko organów skarżący w pierwszej kolejności podnosi, że nie dokonywał 

sprzedaży w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.o.l, a jedynie prowadził na targowisku działalność 

gastronomiczną, w ramach której świadczył usługi cateringowe, które nie podlegają opłacie 

targowej. Ponadto skarżący twierdzi, że kontener z którego dokonywana była sprzedaż podlega 

(jako budowla) podatkowi od nieruchomości, co uzasadnia zastosowanie w sprawie art. 16 

u.p.o.l. 

 

Skarżący niezasadnie podważa wartość dowodową sporządzonych w sprawie notatek 

służbowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym problematyki wymiaru 

opłaty targowej zgodnie przyjmuje się, że materiał dowodowy w postaci notatek służbowych 

sporządzonych przez osoby zaufania publicznego, tj. inkasentów oraz dokumentacja 

fotograficzna, są wystarczające do stwierdzenia przesłanki zastosowania art. 15 ust. 1 u.p.o.l. 

Jeżeli okoliczności stwierdzone tymi dowodami nie budzą wątpliwości organów podatkowych, 

to nie ma potrzeby uzupełnienia materiału dowodowego dowodami osobowymi (wyrok WSA 

w Szczecinie z 19 lipca 2017 r., I SA/Sz 369/1; wyrok NSA z 24 października 2019 r., II FSK 

3499/17). 

 

W kontekście tej regulacji w judykaturze podkreśla się, że przy wykładni określeń "sprzedaż" 

i "handel" należy mieć na uwadze, że użyte w art. 15 ust. 1 u.p.o.l. pojęcie "prowadzenie 

sprzedaży" należy rozumieć szeroko, nie tylko jako zawieranie umów sprzedaży z konkretnymi 

podmiotami. Ustawodawca w przepisach u.p.o.l. nie zdefiniował terminu "dokonywanie 

sprzedaży". Należy zatem przyjąć jego szerokie rozumienie, obejmujące nie tylko sprzedaż w 

rozumieniu art. 535 k.c., ale również czynności mające miejsce przed sprzedażą. Przy 

ustalaniu znaczenia terminu "dokonywanie sprzedaży" nie jest istotne, czy dana osoba lub 

jednostka sprzedała oferowany towar, czy też żadna transakcja nie została sfinalizowana. 

Sama gotowość dokonywania sprzedaży, która przejawia się m. in. zajęciem miejsca na 

targowisku i wyeksponowaniem towaru, jest wystarczającą przesłanką do poboru opłaty 

targowej przez inkasenta.  

 

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej nie dotyczy natomiast świadczenia usług, stąd kluczowe 

jest wskazanie kryteriów pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z dokonywaniem 

sprzedaży czy ze świadczeniem usług. W niniejszej sprawie chodzi o kryteria wskazujące, czy 

skarżący prowadził działalność gastronomiczną, w ramach której świadczył usługi 

cateringowe, czy też dokonywał sprzedaży w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.o.l. 

 

Należy więc zauważyć, że gastronomia jest definiowana jako: 1) działalność produkcyjno-

usługowa, obejmująca prowadzenie restauracji, barów itp.; 2) sztuka przyrządzania potraw 

(Słownik języka polskiego PWN, W-wa 1996, s. 224). Należy zauważyć, że obok usług 

gastronomicznych wyróżnia się usługi restauracyjne (które poza dostarczeniem posiłku 
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obejmują także obsługę kelnerską, doradzanie klientom przy wyborze posiłku, odpowiednie 

jego podanie, zapewnienie szatni, toalety), czy też usługę cateringową (która polega na 

dostarczaniu dań gotowych do miejsca wskazanego przez klienta). 

 

Ponadto akcentuje się, że usługi gastronomiczne w swoim zakresie obejmują także zawieranie 

umów sprzedaży, gdyż sprzedawca ostatecznie przenosi na nabywcę własność posiłku i mu 

ten posiłek wydaje, a nabywca odbiera posiłek i płaci cenę. Jednak usługa gastronomiczna 

zawiera w sobie także przygotowanie posiłku i jego podanie. Innymi słowy usługa 

gastronomiczna jest pojęciem zakresowo szerszym od sprzedaży i składa się z wielu czynności 

w skład, których wchodzi także sprzedaż. 

 

O tym jednak, czy do analizowanego pojęcia "dokonywanie sprzedaży" w rozumieniu art. 15 

ust. 1 u.p.o.l. należy również zaliczyć odpłatne świadczenia złożone, zawierające oprócz 

czynności usługowych także charakterystyczną dla art. 535 k.c. sprzedaż, w tym 

w szczególności przygotowanych dań do spożycia, zawsze decydują okoliczności konkretnego 

przypadku. Jeśli bowiem z oceny całej transakcji wynika, że elementy świadczenia usług 

poprzedzające lub towarzyszące sprzedaży dania, nie mają charakteru przeważającego, to 

należy przyjąć, że ma miejsce "dokonywanie sprzedaży" w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.o.l. 

Sprzedaży danego towaru zawsze towarzyszy bowiem minimalny zakres świadczonych usług, 

jak umieszczenie towaru na półkach, wydanie towaru, czy wystawienie rachunku. Te 

czynności są wręcz immanentnie związane z dokonywaniem sprzedaży. Co więcej, 

w odniesieniu do analizowanych czynności mających za przedmiot przygotowanie dania, 

o dominacji wykonywania usług nie powinno świadczyć np. samo podgrzanie produktu, 

ponieważ sprzedaż tego rodzaju asortymentu przeważnie się z tym wiąże. W judykaturze 

podkreśla się, że proste czynności usługowe nie przenoszą istoty realizowanej czynności 

prawnej, poza obszar, który stanowi o właściwości (naturze) umowy sprzedaży. 

 

Jeżeli czynności poprzedzające lub towarzyszące sprzedaży dania nie są pobieżne 

i znormalizowane, lecz są dostosowane do życzeń konkretnych klientów, dla których istotna 

jest jakość produktów, możliwość wyboru użytych składników, przypraw, kreatywność 

i sposób podania – to można zasadnie mówić o usłudze gastronomicznej. W tym przypadku 

w świadczeniu kompleksowym, zawierającym element sprzedaży mogą dominować czynności 

z zakresu gastronomii, a więc "sztuki przyrządzania potraw". W konsekwencji, takie 

świadczenia złożone należy w całości traktować jako realizowane w wykonaniu umowy usługi 

gastronomicznej, a więc nie podlegającej obowiązkowi uiszczenia opłaty targowej. Właściwości 

(natura) dokonywanej czynności prawnej w tym przypadku jakościowo wykraczają poza 

pojęcie umowy sprzedaży (por. wyrok WSA w Gliwicach z 1 marca 2018 r., I SA/Gl 932/17; 

wyroki WSA z Szczecinie z 13 grudnia 2018 r., I SA/Sz 702/18 i I SA/Sz 698/18; wyrok NSA 

z 5 czerwca 2019 r., II FSK 1959/17). 

 

Wychodząc z powyższych założeń Sąd uznał, że w konkretnych okolicznościach faktycznych 

tej sprawy, skarżący dokonywał sprzedaży, nie świadczył zaś usług gastronomicznych. Organ 

odwoławczy zasadnie zwrócił uwagę, że żadna czynność związana z przygotowaniem produktu 

(kurczaka) do sprzedaży nie była dokonywana na miejscu w punkcie sprzedaży, lecz kurczaki 

były dostarczane do kontenera sprzedażowego jako gotowy produkt (upieczone, gotowe do 

spożycia) i były sprzedawane jako gotowy produkt. Sprzedawany produkt nie był w żaden 

sposób dostosowywany na miejscu do życzeń konkretnych klientów, nie mieli oni wyboru 

użytych składników, przypraw, stopnia upieczenia, a mieli jedynie wpływ na ilość zakupionego 

produktu - cały kurczak lub połówka. Słusznie organ podkreślił, że czynności związane ze 

sprzedażą miały charakter rutynowy i polegały na wydaniu produktu z zapakowaniem oraz 

przyjęciu opłaty za ten produkt. 
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Kolejnym spornym zagadnieniem w tej sprawie, była kwestia zastosowania wobec skarżącego 

zwolnienia od opłaty targowej, o którym mowa w art. 16 u.p.o.l. Zgodnie z tym przepisem, 

zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki dokonujące sprzedaży na targowiskach, które 

są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania 

położonymi na targowiskach. Przesądzenie kwestii podmiotowości podatkowej poprzez 

uznanie, iż skarżący nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, wyklucza zwolnienie od 

opłaty targowej na podstawie art. 16 u.p.o.l. (wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., II FSK 

3579/16). 

 

Zagadnienie - czy mobilny obiekt kontenerowy należy uznać za budowlę w rozumieniu u.p.o.l., 

było już przedmiotem analizy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tej 

kwestii wypracowano jednolitą linię orzeczniczą, którą Sąd rozpoznający niniejszą sprawę 

w pełni podziela. W wyroku z dnia 18 października 2019 r. (II FSK 982/19), NSA - powołując 

się na dotychczasowe orzecznictwo - stwierdził m.in., że nie każdy obiekt budowlany 

kwalifikowany jako budowla w rozumieniu Prawa budowlanego może zostać uznany za 

budowlę w ujęciu u.p.o.l., a w konsekwencji nie każdy obiekt budowlany zaliczony do budowli 

w rozumieniu Prawa budowlanego może podlegać opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości. W tym względzie uproszczenia, czy też wnioskowania z analogii, należy uznać 

za nieuprawnione. 

 

Zdaniem NSA, wykładnia językowa analizowanego przepisu, uzupełniona wykładnią 

systemową i celowościową prowadzi do wniosku, że tymczasowy obiekt budowlany, o którym 

mowa w art. 3 pkt 5 u.p.b. mógłby podlegać opodatkowaniu jako budowla w rozumieniu art. 

1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., gdyby był budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 u.p.b. lub 

w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) u.p.b. Jak już 

wyżej wskazano, taka regulacja prawna nie została przewidziana. Tymczasowy obiekt 

budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 u.p.b., nie jest wymieniony wprost jako budowla 

w art. 3 pkt 3 u.p.b. lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, co wyklucza 

uznanie kontenerów mobilnych za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. i uznanie 

ich za przedmiot opodatkowania. 

 

Nie ma zatem racji skarżący uznając, że niezwiązany trwale z gruntem kontener, z którego 

dokonywana była sprzedaż, może stanowić odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości. Wniosek ten nie uzasadnia jeszcze twierdzenia o braku przesłanek do 

stosowania art. 16 u.p.o.l, ponieważ skarżący może być podatnikiem podatku od 

nieruchomości od gruntu, na którym usytuowany jest kontener mobilny. W judykaturze 

wskazuje się, że w przypadku, gdy dokonujący sprzedaży jest podatnikiem podatku od 

nieruchomości od gruntu, na którym prowadzi działalność gospodarczą i płaci podatek według 

stawki przewidzianej dla gruntów związanych z taką działalnością, to zgodnie z art. 16 u.p.o.l. 

nie ma obowiązku uiszczania opłaty targowej bez względu na to, jaką faktycznie zajmuje 

powierzchnię na działalność i czy dokonuje na niej sprzedaży towarów wyłożonych na ziemi, 

na stoliku, z ręki, pod namiotem, czy w kiosku (np. wyrok WSA w Łodzi z 4 kwietnia 2013 r., 

I SA/Łd 1403/12).  
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Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 28 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 1904/19 

wyrok NSA z 18 października 2019 r., sygn. akt II FSK 982/19 

wyrok NSA z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2822/17 

wyrok NSA z 5 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 1959/17 

wyrok NSA z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3579/16 

wyrok WSA w Szczecinie z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 219/14 

wyrok WSA w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 264/14 

wyrok WSA w Łodzi z 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1403/12 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 ze zm.) 

Art. 15 ust 1. Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od 

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. 

ust. 2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest 

prowadzona sprzedaż. 

(…) ust. 2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich 

częściach.  

ust. 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 

przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez 

prowadzącego targowisko. 

 

Art. 16. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które 

są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania 

położonymi na targowiskach. 

 

Art. 2 ust. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące 

nieruchomości lub obiekty budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

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

(…) pkt 2) budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 

niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które 

zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. 

w stanie prawny obowiązującym od lipca do września 2019 r.) 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) pkt 3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

(…) pkt 5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe 
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Główne problemy 

1. Dokonywanie sprzedaży w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.o.l. 

2. Świadczenie usług gastronomicznych a dokonywanie sprzedaży – kryteria 

rozróżniające. 

3. Przesłanki do zastosowania zwolnienia z art. 16 u.p.o.l. 

4. Niezwiązany trwale z gruntem kontener nie jest budowlą. 

 

 


