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• odpowiedzialność okoliczności świadczące o profesjonalnym zbywaniu 

nieruchomości przez osobę fizyczną sędzia NSA prof. dr hab. Paweł 

Borszowski (Uniwersytet Wrocławski) 

Wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2020 r. II FSK 1453/18  

Całokształt działań i okoliczności pozwala na ocenę rzeczywistych zamierzeń co do 

otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości, a te w niniejszej sprawie wskazują na 

działalność gospodarczą. Sprzedaż działek niezabudowanych, wydzielonych 

geodezyjnie, nie miała charakteru zwykłego rozporządzania nieruchomością, lecz 

spełniała cechy definicji charakteryzującej prowadzenie działalności gospodarczej. Na 

podstawie zestawień sprzedaży nieruchomości dokonanych przez małżonków w okresie 

od 24 kwietnia 2012 r. do 15 stycznia 2016 r., aktów notarialnych, aplikacji CZM, 

dokumentów, zeznań i informacji przekazanych przez świadków - nabywców 

poszczególnych nieruchomości, organy podatkowe ustaliły, że skarżąca po podziale 

działki dokonywała wraz z mężem systematycznej sprzedaży nieruchomości, osiągając 

z tego tytułu znaczne przychody. W latach 2012-2016 sprzedano łącznie 11 

nieruchomości. Czynności podejmowane przez małżonków w latach 2011-2016 (w tym 

przez małżonka skarżącej w ramach zgłoszonej działalności gospodarczej), w kontekście 

oceny aktywności gospodarczej małżonków w sferze obrotu nieruchomościami, organy 

uznały za wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (LEX nr 

3058244) 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…)Istota zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego sprowadza się do stanowiska, 

że skarżąca w 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży 

nieruchomości i że przychody uzyskane przez skarżącą nie należy zaliczać do przychodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej(…). 

Kluczowe zatem dla rozstrzygnięcia stało się ustalenie, czy skutek działalności podatnika 

można zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.  

,,(…)Do zakwalifikowania aktywności podatnika jako działalności gospodarczej 

niezbędne jest również wykazanie profesjonalnego charakteru podejmowanych przez 

niego działań. Odróżnić od nich należy działania mieszczące się w zwykłym zarządzie 

własnym mieniem, których cechą jest kierowanie się zasadami gospodarności. 

Aby ustalić granicę między działalnością gospodarczą a odpłatnym zbyciem 

składników majątku osobistego, należy przeprowadzić kompleksową analizę działań 

podejmowanych przez dany podmiot. Analizując kolejne, wymienione w art. 5a ust. 6 

u.p.d.o.f., przesłanki determinujące możliwość zakwalifikowania uzyskanego przez 

skarżącą przychodu ze sprzedaży nieruchomości do źródła, jakim jest pozarolnicza 

działalność gospodarcza, sąd podzielił stanowisko organów, że w sprawie miało 

miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny 

również podziela tę argumentację. Nawet jeśli formalnie skarżąca nie prowadziła 

działalności gospodarczej, gdyż np. nie zgłosiła jej w żadnej formie organizacyjno-

prawnej, nie zarejestrowała, nie zgłosiła do opodatkowania itp., to nie oznacza, że - 

obiektywnie oceniając - nie prowadziła działalności gospodarczej. Działalność 

skarżącej w zakresie handlu nieruchomościami polegała na zorganizowaniu jej w 

sposób faktyczny.(…)’’. 
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Kluczowe dla sprawy rozważania Sądu dotyczyły zatem elementu zorganizowania 

działalności gospodarczej. 

,,(…)Należy wyjaśnić, że dla oceny czy aktywność podatnika spełnia cechy 

"zorganizowania" w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. istotne jest wykazanie, że 

występuje element faktycznego zorganizowania działalności gospodarczej, a nie sam 

fakt jej formalnej rejestracji. W związku z powyższym to okoliczności faktyczne 

świadczą o zaliczeniu określonych form aktywności podatnika do pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Pojęcie "zorganizowania" można rozpatrywać w dwóch 

aspektach: zorganizowania formalnego oraz zorganizowania faktycznego. Na 

organizację formalną przedsięwzięcia kwalifikowanego jako działalność gospodarcza 

składa się m.in.: wybór formy organizacyjno-prawnej, w jakiej działalność ta będzie 

prowadzona (np. na podstawie zgłoszenia osoby fizycznej do ewidencji działalności 

gospodarczej, czy też przez powołanie spółki prawa handlowego, wpisanej następnie 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego); uzyskanie właściwego 

numeru statystycznego; zgłoszenie działalności organowi podatkowemu oraz 

spełnienie innych warunków prawnych, związanych z podjęciem określonego rodzaju 

działalności gospodarczej(…). 

,,(…)Pojęcie "zorganizowany" oznacza "odznaczający się dobrą organizacją", zaś 

"zorganizować" - "zaplanować coś i przeprowadzić jakieś działanie" (Słownik Języka 

Polskiego: sjp.pwn.pl). O cesze zorganizowania i ciągłości wykonywanych czynności 

świadczą wszystkie wyżej opisane czynności. Nie zmienia tego faktu brak pewności 

co do uzyskania zgody przez skarżącą na zmianę przeznaczenia gruntów na cele 

nierolnicze. Twierdzenia, że skarżąca nie miała możliwości prowadzenia sprzedaży w 

sposób ciągły w świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie zasługują na 

uwzględnienie. Nie jest też istotne, czy skarżąca dokonywała sprzedaży działek 

wykorzystując ogłoszenia w prasie, Internecie, czy też potencjalni kupcy samodzielnie 

zgłaszali się, by podpisać umowę kupna-sprzedaży(…)’’. 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 21 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2096/12 

wyrok NSA z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 773/13 

wyrok NSA z 20 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2563/10 

wyrok NSA z 25 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3525/15 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 

2020, poz. 1426 ze zm.) 

Art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5a pkt 6 

Art.  10.   

1.  Źródłami przychodów są: 

(…) 3) pozarolnicza działalność gospodarcza; 

Art. 5a pkt 6 
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Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

Główne problemy 

1. Kwalifikacja przychodów do danego źródła. 

2. Podatkowa definicja działalności gospodarczej. 

3. Znaczenie elementu zorganizowania działalności gospodarczej. 


