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• podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości a podmiot dokonujący 

amortyzacji - sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

 

Wyrok NSA z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt II FSK 3554/17 

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. może być rozumiany w taki sposób, że to podatnik 

podatku od nieruchomości powinien dokonywać amortyzacji budowli. Jeżeli zaś 

podatnik podatku od nieruchomości nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, to zgodnie 

z art. 4 ust. 5 u.p.o.l. podstawę opodatkowania budowli lub ich części stanowi ich 

wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku 

podatkowego. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

[…] We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej […] Spółka wskazała, że jest spółką 

osobową, prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wytwarzaniu energii 

elektrycznej przy pomocy znajdujących się w jej posiadaniu urządzeń i budowli. Spółka jest 

właścicielem środków trwałych położonych na terenie Gminy P.: części budowlanych 

urządzenia technicznego tj. fundamentu i masztu; urządzenia technicznego w postaci turbiny 

elektrowni wiatrowej; drogi dojazdowej z placem montażowym; kabli elektroenergetycznych. 

Turbina została uruchomiona w grudniu 2013r. Urządzenie techniczne, jak każde tego typu 

urządzenie zainstalowane jest na części budowlanej w taki sposób, który umożliwia w każdej 

chwili demontaż i zastąpienie tego elementu nowym bądź innym tego typu; urządzenie 

techniczne zainstalowane jest do części budowlanej w sposób czasowy, na okres 20 - 25 lat. 

W okresie tym urządzenie to zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej, która jest 

przesyłana za pomocą linii przesyłowych do odbiorców końcowych. Okres użytkowania 

urządzenia technicznego jest krótszy niż okres użytkowania części budowlanej, która może 

służyć zainstalowaniu kolejnego urządzenia technicznego, po zużyciu dotychczasowego. W 

ewidencji środków trwałych Spółki każdy z ww. elementów posiada odrębny symbol wg 

Klasyfikacji Środków Trwałych, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 grudnia 

2010r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. z 2010r., nr 242 poz. 1622 ze zm., dalej 

zwanego: "rozporządzenie w sprawie klasyfikacji środków trwałych"). Środki trwałe w postaci 

urządzenia technicznego i części budowlanej są dwoma niezależnymi środkami trwałymi o 

następujących symbolach KŚT:346 - zespoły prądotwórcze wiatrowe (urządzenia techniczne), 

201 - budowla na terenach elektrowni wiatrowych (część budowlana). 

Z uwagi na to, że urządzenie techniczne jak i część budowlana stanowią dwa niezależne środki 

trwałe, wspólnicy Spółki dokonują odrębnie odpisów amortyzacyjnych wskazanych środków 

trwałych i według różnych stawek amortyzacji. Spółka korzystając z ww. środków trwałych 

prowadzi działalność gospodarczą, tj. za ich pomocą wytwarza energię elektryczną w oparciu 

o odnawialne źródło energii (wiatr) oraz dokonuje jej sprzedaży. 

W związku z powyższym spółka zadała następujące pytania: 

[…]  

2. W przypadku odpowiedzi organu podatkowego, iż od 1 stycznia 2017r. opodatkowaniu 

podlega zarówno część budowlana jak i urządzenie techniczne jako jeden obiekt budowlany, 

to czy podstawę opodatkowania stanowić będzie ustalona na dzień 1 stycznia 2017r. wartość 

rynkowa części budowlanej oraz urządzenia technicznego (łącznie), tj. zgodnie z treścią art. 4 

ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015r. poz. 

613 ze zm., zwanej dalej "u.p.o.l"), z uwagi na niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez 

wspólników Spółki wskazanych dwóch elementów składowych, jako jednego obiektu 

budowlanego? 

[…] Spółka wskazała, że z uwagi na: 

- brak w ewidencji środków trwałych Spółki, jak i także w rozporządzeniu, takiego obiektu 

budowlanego jak elektrownia wiatrowa (urządzenie techniczne oraz część budowlana 

sklasyfikowane są w ewidencji środków trwałych wnioskodawcy oraz w rozporządzeniu dwoma 

odrębnymi symbolami KŚT), 
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- okoliczność, iż dla urządzeń technicznych oraz dla części budowlanych ustalono odrębnie 

dwie wartości początkowe, 

- od ww. środków trwałych odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Spółkę, odrębnie dla 

urządzenia technicznego oraz dla części budowlanej, według dwóch różnych stawek, 

- niemożliwość ustalenia w związku z tym wartości początkowej dla elektrowni wiatrowej jako 

całości, zarówno przez wspólników jak i przez Spółkę, 

- okoliczność, że Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego i nie stosuje się do niego 

przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, 

podstawę opodatkowania od 1 stycznia 2017r. podatkiem od nieruchomości stanowić będzie 

wartość rynkowa elektrowni wiatrowej (składającej się z urządzenia technicznego i części 

budowlanej), zgodnie z treścią art. 4 ust. 5 u.p.o.l. 

W interpretacji indywidualnej z 24 stycznia 2017r. Wójt uznał stanowisko Spółki za 

nieprawidłowe. W uzasadnieniu wyjaśnił, że stanowisko Spółki opiera się na całkowicie 

błędnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych z całkowitym pominięciem zmian 

legislacyjnych, jakie spowodowało wejście w życie z dniem 16 lipca 2016r. u.i.e.w. Ustawa ta 

zmieniła pojęcie elektrowni wiatrowych w kontekście opodatkowania ich podatkiem od 

nieruchomości. 

[…] Organ wskazał dalej, że stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. dla budowli lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6, postawę 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość, o której mowa w przepisach 

o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca 

podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w 

przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w 

którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Wyjątki, o których mowa w tym 

przepisie dotyczą wskazywania podstawy opodatkowania w przypadku budowli będących 

przedmiotem umowy leasingu (art. 4 ust. 4), od których nie dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych (art. 4 ust. 5) oraz od budowli ulepszonych lub w zakresie których dokonano 

aktualizacji wyceny środka trwałego (art. 4 ust. 6). Chociaż zasadniczo zmiana wartości 

budowli wiąże się z ostatnią ze wskazanych sytuacji, to jednak przepis ten nie może znaleźć 

zastosowania przy nowych zasadach opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zmiana wartości 

(jej podniesienie) dla celów podatku od nieruchomości, nie była bowiem wynikiem sytuacji, o 

których mowa w art. 4 ust. 6 u.p.o.l. W konsekwencji, skoro nie zachodzi żaden z wyjątków, 

o których mowa w ust. 4-6, podstawa opodatkowania powinna być ustalona wedle ogólnej 

zasady wynikającej z art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

Następnie organ wyjaśnił, że jeżeli więc podatnik dokonuje od elementów składających się na 

elektrownię wiatrową (części budowli) odpisów amortyzacyjnych, podstawą opodatkowania 

będzie wartość takiej elektrowni, na którą składają się fundament i maszt oraz elementy 

techniczne takie jak: wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator 

prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu, 

ustalona na dzień 1 stycznia 2017r. Będzie to więc wartość, która zasadniczo powinna 

wynikać z prowadzonej przez podatnika ewidencji środków trwałych. Jedynie, gdy od budowli 

nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa 

wszystkich wskazanych elementów, określona na dzień powstania obowiązku podatkowego 

(art. 4 ust. 5 u.p.o.l.). 

Organ podkreślił, że wskazana wyżej zasada określenia podstawy opodatkowania nie ulega 

zmianie w związku z tym, iż elektrownia wiatrowa nie stanowi jednego środka trwałego w 

prowadzonej przez podatnika ewidencji, lecz ujęto w niej poszczególne elementy tej elektrowni. 

Podatek od nieruchomości nie jest uiszczany od środków trwałych lecz od budowli w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., a art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy nie wymaga, aby 

budowla stanowiła odrębny środek trwały, od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. 

Dlatego, tak jak dopuszczalne jest opodatkowanie jedynie części budowli składających się na 

jeden środek trwały, tak też należy przyjąć, iż możliwie jest opodatkowanie budowli, na którą 

składa się kilka środków trwałych ujętych w ewidencji podatnika. Sytuacja ta nie uległa 

zmianie po 1 stycznia 2017r. 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę [wywiedzioną od ww. 

indywidualnej interpretacji]. 

Sąd wyjaśnił, że sporne zagadnienie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy w stanie 

prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017r. za budowlę w rozumieniu przepisów 

u.p.o.l. należy uznawać wyłącznie elementy budowlane elektrowni wiatrowej (fundament i 

wieża), czy także wchodzące w jej skład urządzenia techniczne. 

Ponadto skarżąca w razie uznania, że opodatkowaniu podlega elektrownia wiatrowa w całości, 

uznała, że podstawę opodatkowania należy określić stosownie do treści art. 4 ust. 5 u.p.o.l., 

jako że skarżąca, która jest podatnikiem podatku od nieruchomości, nie dokonuje odpisów 

amortyzacyjnych, dokonuje je jej wspólnik, który podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Zdaniem skarżącej określenie wartości początkowej budowli 

jest niemożliwe ze względu na brak w ewidencji środków trwałych skarżącej takiego obiektu 

budowlanego, jak elektrownia wiatrowa. 

Zdaniem organu interpretacyjnego wartość budowli powinna być określona stosownie do 

treści art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

[…] Odnosząc się natomiast do kwestii związanych określeniem podstawy opodatkowania Sąd 

I instancji wskazał po analizie art. 4 u.p.o.l., że zasadą jest określanie podstawy 

opodatkowania dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jako 

wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych ustalona na dzień 1 stycznia 

roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona 

o odpisy amortyzacyjne. Przepis ten jednak wskazuje na zastrzeżenie regulacji z ust. 4 do 6. 

Zastrzeżenia z ust. 4 i ust. 6 nie dotyczą rozpoznawanej sprawy. Z art. 4 ust. 5 u.p.o.l. 

natomiast wynika, że jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie 

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość 

rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. W przepisie 

tym użyto zwrotu "nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych". Literalna wykładnia tego 

przepisu zatem prowadzi zdaniem Sądu I instancji do wniosku, że znajdzie on zastosowanie 

wyłącznie w sytuacji, gdy od konkretnej budowli w ogóle nie dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych, przypis ten nie wiąże dokonywania odpisów amortyzacyjnych z osobą 

podatnika, a z przedmiotem opodatkowania. W ocenie Sądu I instancji forma organizacyjno-

prawna, w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą, nie może przesądzać o 

określeniu podstawy opodatkowania, a w istocie do tego sprowadza się stanowisko skarżącej, 

skoro ona jako spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób 

prawnych. Jednak podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest wspólnik 

skarżącej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje odpisów 

amortyzacyjnych od przedmiotowych budowli, w konsekwencji zatem, skoro odpisy 

amortyzacyjne od budowli będących przedmiotem opodatkowania są dokonywane, to 

podstawa opodatkowania powinna być określona stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Sama 

w sobie okoliczność, że w ewidencji środków trwałych skarżącej nie znajduje się elektrownia 

wiatrowa nie ma znaczenia dla określenia podstawy opodatkowania, istotny bowiem z punktu 

widzenia art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jest fakt dokonywania odpisów amortyzacyjnych od 

środków trwałych. Zdaniem Sądu I instancji na określenie podstawy opodatkowania nie ma 

także wpływu okoliczność, że w ewidencji środków trwałych wspólnicy skarżącej dokonują 

odrębnie odpisów amortyzacyjnych dla urządzenia technicznego i odrębnie dla części 

budowlanych oraz, że dla poszczególnych elementów odrębnie ustalono wartość początkową. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości bowiem nie są środki trwałe, ale 

budowle lub ich części w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa 

podatkowa zawiera odesłanie do przepisów o podatkach dochodowych dotyczących środków 

trwałych jedynie w zakresie ustalania wartości początkowej. Nie ma zatem znaczenia na 

gruncie podatku od nieruchomości sposób identyfikacji i ewidencjonowania środka trwałego 

dla potrzeb podatków dochodowych. Tym samym za nieistotne należy uznać, że części 

budowlane oraz urządzenia techniczne elektrowni wiatrowej nie stanowią jednego środka 

trwałego. Kwestią prawnie doniosłą jest ustalenie, który z obiektów posiadanych przez 

podatnika powinien być sklasyfikowany jako budowla lub jej część i jaka jest jej wartość 

określona według zasad wynikających z przepisów o podatkach dochodowych. Podstawę 
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opodatkowania stanowi wartość budowli lub ich części, o której mowa w przepisach o 

podatkach dochodowych. Jeżeli jednak od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych, to podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona przez 

podatnika. 

[…] Spółka wniosła skargę kasacyjną i zaskarżyła powyższy wyrok w całości zarzucając mu 

na podstawie art. 174 pkt 2 i pkt 1 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania oraz przepisów 

prawa materialnego, a w szczególności: 

a. art. 146 § 1 p.p.s.a. mające istotny wpływ na wynik niniejszego postępowania poprzez jego 

niezastosowanie i nieuwzględnienie skargi w sytuacji, kiedy skarga ta zasługiwała na 

uwzględnienie z uwagi na rangę podniesionych w niej zarzutów; 

b. art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak odniesienia się (i pełnego wyjaśnienia) przez Sąd I instancji 

w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do przedstawionego przez Skarżącą w skardze oraz w 

dalszych pismach procesowych stanowiska, zgodnie z którym: 

- Skarżąca – jako spółka osobowa, nie jest podatnikiem podatku dochodowego oraz nie 

dokonuje amortyzacji podatkowej budowli (elektrowni wiatrowej), nie prowadzi ewidencji 

środków trwałych w tym zakresie (nie ma takiego obowiązku), wobec czego nie jest w stanie 

określić podstawy opodatkowania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.; Sąd I instancji nie 

wyjaśnił w związku z tym, w jaki sposób Skarżąca powinna określić podstawę opodatkowania 

w przypadku budowli, jaką jest elektrownia wiatrowa, wskazując jedynie, że zastosowanie 

powinien mieć w stosunku do Skarżącej przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., 

[…] 

f. art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 ust. 5 u.p.o.l. poprzez błędne przyjęcie, iż w niniejszej sprawie 

podstawę opodatkowania w przypadku elektrowni wiatrowych stanowi nie wartość rynkowa, 

lecz wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 

stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, 

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne; 

g. art. 16g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 

22g ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów 

załącznika nr 1 do ww. ustaw poprzez błędne przyjęcie, iż można na podstawie tychże 

przepisów określić (ustalić) wartość początkową obiektu elektrowni wiatrowej (jako całości 

składającej się z elementów budowlanych i urządzeń technicznych) dla celów amortyzacji 

podatkowej; 

h. art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 22g ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, poprzez błędne przyjęcie, iż przepisy te mają zastosowanie 

do Spółki, skoro to nie Spółka jest podatnikiem na gruncie podatków dochodowych, zaś 

podatnikami w podatku na gruncie ww. ustaw są wspólnicy Spółki (Spółka jest spółką 

osobową), co powoduje, iż Spółka nie ma możliwości określenia wartości początkowej dla celów 

amortyzacji podatkowej wskazanego środka trwałego na gruncie przepisów o podatkach 

dochodowych; 

i. przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych poprzez błędne przyjęcie, 

że na gruncie rozporządzenia istnieje taki środek trwały, jak elektrownia wiatrowa (składająca 

się z połączonych elementów budowlanych oraz urządzenia technicznego, jako całość); 

[…]Naczelny Sąd Administracyjny [uwzględnił]  skargę kasacyjną, jakkolwiek nie wszystkie 

zarzuty okazały się zasadne.  

[…] Przechodząc do drugiej kwestii spornej należy przypomnieć, że dotyczy ona zagadnienia 

podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, która to kwestia została uregulowana 

w art. 4 u.p.o.l. 

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w obowiązującym brzmieniu stanowi, że podstawę 

opodatkowania stanowi: dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 

dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę 

obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku 

budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 
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Powołany powyżej przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przewiduje zatem ustalenie wartości 

budowli podlegającej opodatkowaniu jako wartości stanowiącej podstawę obliczania 

amortyzacji. W myśl przepisu art. 16f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

amortyzacji dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego (w tym budowli). Wartość 

tę oblicza się na podstawie kryteriów określonych w art. 16g ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych. 

Przedstawione wyżej regulacje wskazują zatem jako podstawową zasadę ustalania wartości 

budowli przyjmowanie jej wartości początkowej obliczonej na podstawie podanych przepisów 

ustawy o podatku dochodowym. Jednakże przepis art. 4 ust. 5 u.p.o.l. od zasady tej 

przewiduje wyjątek obejmujący sytuacje, gdy dany środek nie jest amortyzowany, nie 

dokonuje się od niego odpisów amortyzacyjnych. Przewiduje on, że w takim przypadku 

wartość budowli stanowi jej wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania 

obowiązku podatkowego. Przesłanką zastosowania tej metody obliczania wartości budowli do 

opodatkowania jest więc zaistnienie sytuacji, kiedy dana budowla, wykorzystywana w 

działalności gospodarczej, nie jest amortyzowana. 

Jako kluczowy problem w opisanym wyżej kontekście jawi się ustalenie rodzaju amortyzacji, 

jaka musi być dokonywana, aby przepis o ustaleniu na tej podstawie podstawy opodatkowania 

miał zastosowania. W prawie funkcjonują bowiem jej dwa rodzaje: amortyzacja podatkowa i 

amortyzacja bilansowa. Obie te instytucje prawne, jakkolwiek charakterem i sposobem 

stosowania zbliżone do siebie, zostały jednak uregulowane w dwóch różnych aktach 

prawnych. 

Amortyzacja podatkowa została uregulowana w ustawach o podatkach dochodowych, od osób 

fizycznych i od osób prawnych (ta druga regulacja określa ją w przepisach art. 16a do 16m), 

zaś amortyzacja bilansowa została unormowana przepisami o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. 

poz. 395 z późn. zm., zwana dalej "ustawa o rachunkowości"), gdzie sposób obliczania wartości 

początkowej środka trwałego został ujęty w przepisie art. 28 ust. 1 pkt 1 do art. 31, zaś zasady 

i sposób amortyzacji zostały uregulowane w art. 32 tej ustawy. 

Pomimo więc posługiwania się analogiczną terminologią, oba rodzaje amortyzacji, o których 

wyżej mowa, zostały kompleksowo uregulowane w dwóch odrębnych aktach prawnych. Poza 

tym zachodzą pomiędzy nimi różnice odnośnie zasad obliczania wartości początkowej środka 

trwałego, a także długości okresu amortyzowania, jak również wysokości rat amortyzacyjnych 

odnoszonych do wartości tego środka. O ile bowiem regulacja podatkowa przewiduje sztywne 

ramy okresów amortyzowania i wysokości odpisów amortyzacyjnych, to regulacja rachunkowa 

przewiduje dużą rolę przedsiębiorcy, który określa okres amortyzacyjny z uwzględnieniem 

szybkości zużywania się danego środka w majątku przedsiębiorstwa. 

Wartość początkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., ustalana jest tylko i wyłącznie 

w oparciu o przepisy podatkowe w zakresie podatku dochodowego, w związku z tym przyjąć 

należy, że odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w tym przepisie, nie sposób jest odnosić 

do odpisów czynionych na podstawie ustawy o rachunkowości. Zatem dokonywanie odpisów 

amortyzacyjnych na podstawie przepisów podatkowych wyklucza ustalanie wartości budowli 

na podstawie ustalonej wartości rynkowej. W przypadku zaś dokonywania jedynie odpisów 

bilansowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, wartość tych budowli musi być 

ustalona w oparciu o wartość rynkową. Za takim stanowiskiem przemawia dyrektywa 

wykładni systemowej wewnętrznej. Ponieważ obie instytucje amortyzacji są określane tym 

samym pojęciem, to wykładnia językowa jest w tym wypadku całkowicie nieprzydatna. 

Sięgając jednak do wykładni systemowej wewnętrznej, odnoszącej się do tego samego aktu 

prawnego, należy wskazać, że ustawodawca określając wartość budowli jako wartość 

początkową w myśl przepisów podatkowych i posługując się następnie pojęciem amortyzacji, 

korzysta z języka tej samej regulacji, a więc ustawy podatkowej. Nie znajduje uzasadnienia w 

realiach tej wykładni przyjęcie, że wartość początkowa ma być ustalana na podstawie wartości 

z ustawy podatkowej, zaś pojęcie amortyzacji dotyczy obu tych ustaw, tj. ustawy podatkowej 

i ustawy o rachunkowości. Jeżeli bowiem ustawodawca odniósł się do ustawy podatkowej, to 

później występujące w niej pojęcia powinny być również wykładane tak, jak wynika to z tej 

ustawy. Skoro więc ustawodawca stanowi o niedokonywaniu amortyzacji, a wcześniej odnosił 

się do wartości początkowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, to należy rozumieć, 
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że chodzi o amortyzację w rozumieniu tej ustawy. Cała regulacja jest w takim zakresie 

kompletna i spójna. Nie stosuje się przepisów podatkowych do obliczania wartości budowli, 

jeżeli nie jest ona na ich podstawie amortyzowana. Za takim ustaleniem przemawia również 

wykładnia systemowa zewnętrzna. Otóż ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową 

w rozumieniu art. 3 pkt 1 O.p., zaś jej przepisy nie stanowią przepisów prawa podatkowego w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy. Taki charakter regulacji zawartych w tym akcie prawnym, 

nakazuje wykluczyć jej przepisy z mechanizmu ustalania wysokości podatku, w tym 

przypadku - podatku od nieruchomości. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że dla określenia podstawy opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości w przypadku budowli ma znaczenie fakt dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych na podstawie przepisów podatkowych. 

Wykładnia językowa art. 4 ust. 5 u.p.o.l. prowadzi do wniosku, że przepis ten nie będzie miał 

zastosowania, jeżeli jakikolwiek podmiot dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Może być to 

podatnik, ale też możliwa jest sytuacja, gdy odpisów takich będzie dokonywał inny podmiot. 

Aby zatem przepis art. 4 ust. 5 u.p.o.l. nie miał zastosowania, odpisy mogą być dokonywane 

zarówno przez podatnika, jak i przez inny, niż on, podmiot. Należy w tym miejscu podkreślić, 

że chodzi o dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez podmiot do tego uprawniony. Nie 

można bowiem przyjmować, że dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez podmiot do tego 

nieuprawniony miałoby wywoływać skutki w odniesieniu do sytuacji prawnopodatkowej 

innego podatnika. Wskazać w tym miejscu należy, że stosownie do art. 16a ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, 

stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym 

zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 

3) inne przedmioty 

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na 

potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do 

używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, 

zwane środkami trwałymi. 

Wykładnia gramatyczna tego przepisu prowadzi do jednego wniosku, że amortyzować 

można środek trwały, którego jest się właścicielem lub użytkownikiem na podstawie 

wyżej wymienionych umów. Z kolei inwestycja w obcym środku trwałym, która zgodnie z 

przepisami art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega 

amortyzacji, stanowi u inwestora odrębny od nieruchomości środek trwały i podlega 

amortyzacji wg zasad określonych dla takich środków trwałych (art. 16j ust. 4 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych). 

Przyjęcie założenia, że art. 4 ust. 5 u.p.o.l. nie będzie miał zastosowania, jeżeli jakikolwiek 

uprawniony podmiot dokonuje odpisów amortyzacyjnych, wiąże się z szeregiem praktycznych 

problemów wynikających z sytuacji, gdy podmiot inny, niż podatnik podatku od 

nieruchomości, dokonywałby amortyzacji środków trwałych. Skłania to do dalszych 

poszukiwań interpretacyjnych pozwalających na ustalenie takiej treści normy zawartej w art. 

4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., która byłaby możliwa do zaakceptowania. Prawidłowa wykładnia ww. 

przepisu powinna uwzględniać to, że jakkolwiek przepis ten nie wskazuje bezpośrednio, że to 

podatnik podatku od nieruchomości powinien dokonywać amortyzacji budowli, tym niemniej 

należy mieć na uwadze miejsce analizowanego przepisu w akcie prawnym. Artykuł 4 znajduje 

się w rozdziale 1 "Przepisy ogólne", gdzie art. 2 stanowi o zakresie przedmiotowym ustawy, w 

art. 3 wskazano zakres podmiotowy, a więc kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości. 

Czytając zatem art. 4 dotyczący podstawy opodatkowania należy interpretować go w ten 

sposób, że to podatnik podatku od nieruchomości określa wartość budowli przyjmując za 

podstawę wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych przyjętą przez niego 

dla amortyzacji danej budowli. Przyjęta interpretacja znajduje potwierdzenie w treści art. 4 

ust. 5 i ust. 7, gdzie ustawodawca odwołuje się już wprost do pojęcia podatnika (podatku od 

nieruchomości). Oznacza to, że w przypadku spółki komandytowej, która to spółka nie jest 

podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie 
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podatnikami podatku dochodowego od dochodów spółki pozostają jej wspólnicy, odpowiednio 

osoby prawne i fizyczne) i nie ciąży na niej prawny obowiązek prowadzenia ewidencji środków 

trwałych na potrzeby podatku dochodowego oraz nie jest uprawniona do dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych przedmiotowych budowli, a tym samym do uwzględniania ich jako 

koszty uzyskania przychodów na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób 

prawnych, podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie może stanowić wartość 

początkowa posiadanych budowli przyjmowana dla celów amortyzacji, ponieważ odpisów 

amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego dokonuje się u jej wspólników, a nie u niej 

samej, gdyż to nie ona jest podatnikiem tegoż podatku. 

Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, że przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. może 

być rozumiany w taki sposób, że to podatnik podatku od nieruchomości powinien dokonywać 

amortyzacji budowli. Jeżeli zaś podatnik podatku od nieruchomości nie dokonuje odpisów 

amortyzacyjnych, to zgodnie z art. 4 ust. 5 u.p.o.l. podstawę opodatkowania budowli lub ich 

części stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku 

podatkowego (por. wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017r., sygn. akt II FSK 1633/17). Powstaje 

jednak wówczas pytanie, czy w sytuacji, gdy podatnikiem podatku od nieruchomości jest 

spółka komandytowa i jeśli przyjąć założenie, że spółka komandytowa nie jest uprawniona do 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych, to czy dokonywanie przez wspólników odpisów 

amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego nie powinno być uznane za tożsame z 

dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych przez samą spółkę. Stosowanie art. 4 ust. 5 u.p.o.l. 

byłoby wówczas wyłączone. 

Można również przyjąć założenie, że skoro spółka komandytowa, w odróżnieniu od spółki 

cywilnej, jest samodzielnym podatnikiem podatku od nieruchomości (jest ułomną osobą 

prawną, może samodzielnie nabywać i zbywać prawa oraz zaciągać zobowiązania), a przy tym 

spółka ta prowadzi jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) k.c. i jedne urządzenia 

księgowe, to spółka prowadzi zatem jedną ewidencję środków trwałych wartości 

niematerialnych i prawnych. Powyższe oznacza, że - z punktu widzenia podatku dochodowego 

- w pierwszej kolejności należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, tak 

jakby spółka była podatnikiem, a dopiero tak obliczony dochód dzielony jest wg określonych 

proporcji pomiędzy poszczególnych wspólników, którzy obarczeni są podatkiem dochodowym. 

Należałoby zatem uznać, że to nie podatnicy podatku dochodowego prowadzą ewidencję 

środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, a spółka komandytowa. Amortyzacja 

zaś (niezależnie od tego, czy określone środki zostały w niej ujęte czy nie) jest prawem, a nie 

obowiązkiem podatnika. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez wspólników byłoby 

wówczas okolicznością niemającą znaczenia dla możności stosowania art. 4 ust. 5 u.p.o.l., 

jednakże od decyzji spółki komandytowej o dokonywaniu lub niedokonywaniu odpisów 

amortyzacyjnych zależałaby dopuszczalność zastosowania art. 4 ust. 5 u.p.o.l. 

Przechodząc do okoliczności rozpoznawanej sprawy należy zauważyć, że Sąd I instancji 

prawidłowo wskazał, że przepis art. 4 ust. 5 u.p.o.l. nie znajduje zastosowania w przypadku 

dokonywania amortyzacji podatkowej. Sąd I instancji przyjął również, że przepis ten nie jest 

stosowany w sytuacji, gdy wspólnik skarżącej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych budowli, wobec czego podstawa 

opodatkowania powinna być określona stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Sąd I instancji 

nie wskazał jednak w istocie rzeczy argumentów oraz ciągu myślowego, który doprowadził Sąd 

do takiego wniosku. W tym zakresie uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie poddaje się 

kontroli instancyjnej, dlatego też za zasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 141 § 4 

p.p.s.a. […] 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2016 r. poz. 

716 ze zm.) 
Art. 4. 1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

[…] 

3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 

zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, 
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ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania 

amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli 

całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

[…] 

5. Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się 

odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona 

przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

        […] 

 

Główny problem 

1. Czy art. 4 ust. 5 u.p.o.l. ma zastosowanie, jeżeli odpisy amortyzacyjne od środka 

trwałego nie są dokonywane przez jego właściciele, tj. osobową spółkę prawa 

handlowego, lecz przez wspólników tej spółki? 

 


