
Czy spółka nieosiągająca przychodów wpisana do rejestru
przedsiębiorców (KRS) jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wyrok NSA z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. II FSK 3239/15 

Tezy brak

żaden sąd nie starał się bowiem rozstrzygnąć tytułowego zagadnienia
mimo wyraźnego artykułowania go w skardze i skardze kasacyjnej.



Kluczowe przepisy 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Art. 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(…)
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. 2. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące 
nieruchomości lub obiekty budowlane: (…)
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.



Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 2 Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, 
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i 
wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w 
sposób zorganizowany i ciągły.



Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Rozdział 2

Rejestr przedsiębiorców

Art. 36. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących 
podmiotów:

(…) 

6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;



Stan faktyczny sprawy 

Spółka M powstała w 2012 r. Spółka została powołana do na realizacji
celu nie mającego charakteru zarobkowego (non for profit), a mianowicie do
wybudowania mostu przez rzekę wraz z drogami dojazdowymi i parkingiem.
Budowa miała być finansowana ze środków pomocowych.

Most miał w przyszłości zostać przekazany nieodpłatnie, ewentualnie
odpłatnie, lecz w cenie symbolicznej jednego złotego, Miastu.

Spółka została powołana z założeniem, że nie będzie uzyskiwać
żadnych przychodów. Jej jedynym celem było pozyskanie środków
zewnętrznych, wybudowanie mostu (wraz z infrastrukturą) po uzyskaniu
niezbędnych formalności, następnie przeniesienie jego własności na Miasto.

Most i cała infrastruktura – zgodnie z warunkami dofinansowania - od
chwili jego wybudowania (także w czasie, w którym pozostawał własnością
spółki) miał pozostawać publicznie i nieodpłatnie dostępny. Nie był jednak
drogą publiczną, ponieważ pozostawał we władaniu Spółki.



Po wybudowaniu mostu Miasto nie kwapiło się z przystąpieniem do
procedury uzyskania własności.

Tymczasem Spółka powzięła wątpliwości w zakresie podatku od
nieruchomości, w tym m.in., czy most jest przedmiotem opodatkowania
podatkiem od nieruchomości.

W związku z powyższym skierowała do właściwego organu
podatkowego wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów
ustawy o podatku od nieruchomości, zmierzającej w szczególności do
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotowy most podlega
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla związana z
prowadzeniem działalności gospodarczej.



Spółka uzasadniając własne stanowisko podnosiła w
szczególności, że nie prowadzi działalności gospodarczej, bowiem nie
wykonuje zarobkowej działalności, zaś jedynym praktycznie celem jej
działania było wybudowanie dla Miasta mostu wraz z niezbędną
infrastrukturą, zaś później przeniesienie jego własności na Miasto.

Miasto nie zgodziło się z argumentacją Spółki i uznało jej
stanowisko za nieprawidłowe.

Spółka wniosło skargę na interpretację do sądu
administracyjnego.



W toku wymiany pism (skargi i odpowiedzi na skargę) można
powiedzieć, że strony osiągnęły konsensus, co do tego, że Spółka nie prowadzi
działalność gospodarczej, natomiast Miasto (organ) wywodziło, że z racji
faktu, iż spółka z o.o. podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, czyni
to z mostu budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z definicją zawartą w przepisach budowle związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej to budowle będące w posiadaniu
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Zdaniem Miasta (organu) wpis do rejestru przedsiębiorców przesądza, że
spółka jest „przedsiębiorcą” w rozumieniu powyższych przepisów, nawet jeśli
działalności gospodarczej nie prowadzi.



Wyrok Sądu I instancji 

Skargę oddalono. Sąd w uzasadnieniu wskazał m.in.:

Fakt świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej nie
oznacza bynajmniej, że prowadzona w jej ramach działalność musi być zawsze
działalnością niezarobkową (tj. prowadzoną nie w celu osiągania zysków),

O zarobkowej działalności świadczy także udział danego podmiotu w
obrocie gospodarczym i wykonywanie wielu czynności będących
konsekwencją tego udziału: jak w szczególności formułowanie ofert (SIC!),
zawieranie umów, ustalanie cen, wystawianie faktur (SIC!).



Fakt, że spółka przeznacza swoje środki na cele prowadzonej działalności,
wbrew twierdzeniu skarżącej, nie przeczy jej zarobkowemu charakterowi.

Niespornym jest, że strona skarżąca obok działalności statutowej (SIC!)
prowadzi także działalność czysto komercyjną, która wymusza od niej
wykonywania czynności charakterystycznych dla „profesjonalnych”
uczestników obrotu gospodarczego.



Skarga kasacyjna

W skardze kasacyjnej wskazywano, że z niewiadomych przyczyn sąd
wykazywał w uzasadnieniu wyroku, że spółka prowadzi działalność
gospodarczą, bowiem prowadzi działalność zarobkową, chociaż nie zyskowną.

Tymczasem Spółka podnosiła, że nie tylko nie osiąga zysków, lecz nie
osiąga przede wszystkim żadnych przychodów. Wskazano zatem, że spółka
powstała (została założona) nie tylko nie w celu osiągania zysku, ale również –
nie w celu zarobkowym.

Wskazywano także, że ta kwestia – iż działalność spółki nie jest
działalnością gospodarczą – w zasadzie nie jest sporna między stronami.



Spółka w skardze zgodziła się z sądem, że czynności takie jak:
formułowanie ofert oraz wystawianie faktur są czynnościami w jakiejś mierze
charakterystycznymi dla obrotu gospodarczego, ale wskazała jednocześnie, że:

- spółka nigdy nie formułowała żadnych ofert i nie było o tym mowy 
we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;

- spółka nigdy nie wystawiała żadnych faktur i nie było o tym mowy 
we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;



W skardze zarzucono także, że chociaż z analizy akt dotychczasowego
postępowania wynika, że między stronami nie ma sporu, co do tego, że spółka
nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś organ podatkowy uznał spółkę za
przedsiębiorcę z uwagi na wpis do rejestru przedsiębiorców. Tymczasem
rozstrzygając niniejszą sprawę sąd skoncentrował się przede wszystkim na
wykazaniu, że działalność spółki była działalnością gospodarczą. Ta
okoliczność tymczasem przez strony uważana była niesporną.

Zdaniem sądu organ prawidłowo uznał, że spółka prowadziła
działalność gospodarczą, chociaż organ niczego takiego nie stwierdził w
skażonej interpretacji.



Spółka wywodziła, że Sąd uczynił sobie wyobrażenie o stanie
faktycznym sprawy i na podstawie tego wyobrażenia wydał wyrok. Elementy
tego wyobrażenia nieznajdujące pokrycia w stanie sprawy to m.in. przyjęcie,
że:

- spółka prowadzi działalność niezyskowną, lecz przynosząca
przychody;

- spółka zachowuje się jako uczestnik obrotu gospodarczego, m.in.
poprzez formułowanie ofert oraz wystawianie faktur;

- spółka świadczy usługi o charakterze użyteczności publicznej.



W swoim wyroku NSA uznał, ze skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, 
aczkolwiek nie wszystkie jej zarzuty były zasadne.

Sąd zauważył, że organ, jak i sąd pierwszej instancji skoncentrowali swoją
uwagę wyłącznie na aspekcie podmiotowym posiadania przez Stronę cech
przedsiębiorcy nie dostrzegając, aspektów związanych z powstaniem obowiązku
podatkowego.

Pojęcie "zakończenia budowy" nie ma swojej legalnej definicji, zaś stan
faktyczny przedstawiony przez Skarżącą nie był precyzyjny. Po pierwsze nie wskazano,
czy budowa drogi wraz z postawionymi na zajętych gruntach budowlami została
zakończona co mogło przesądzać o opodatkowaniu gruntów i budowli wg
odpowiednich stawek, po drugie nie wskazano, czy po zakończeniu budowy drogi wraz
z mostem zostały niezwłocznie przekazane do sieci dróg publicznych (korzystających z
wyłączenia od podatku od nieruchomości), po trzecie czy powstające budowle i drogi
oraz most w trakcie prac budowalnych mogły służyć działalności gospodarczej
podatnika, po czwarte czy po zakończeniu budowy drogi wraz z mostem miały przez
jakiś czas status dróg prywatnych (wewnętrznych). Powyższe wątpliwości co do
podanych przez Stronę elementów stanu faktycznego jednoznacznie wskazują, że Sąd
pierwszej instancji powinien uchylając interpretację indywidualną wskazać organowi
interpretacyjnemu obowiązek zwrócenia się do wnioskodawcy o doprecyzowanie
stanu faktycznego, mając na uwadze treść art. 169 § 1 O. p.



Za nie zasadny Sąd natomiast uznał zarzut naruszenia przepisów
prawa materialnego poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że
Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu
u.p.o.l.

Sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że brak zysku w prowadzonej
działalności jest bez znaczenia dla kwalifikacji tej działalności. W tym zakresie
podzielić należy stanowisko sądów powszechnych, że kwestia, czy podmioty
prowadzące działalność gospodarczą zakładają osiągnięcie zysku, czy tylko
pokrywanie kosztów swojej działalności własnymi dochodami, łączy się z
rodzajem realizowanych przez nie zadań i statutowo określonym celem
prowadzonej działalności. Bez znaczenia jest fakt osiągnięcia dochodu z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli nie przynosi ona zysku, nie
oznacza to, iż przestaje być działalnością gospodarczą. Reasumując stwierdzić
należy, że w świetle powyższych okoliczności Spółka jest podatnikiem
prowadzącym działalność gospodarczą.


