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W przypadku zawarcia jednej umowy sprzedaży,

podstawę opodatkowania w podatku od czynności

cywilnoprawnych należy ustalić w odniesieniu do

łącznej wartości przenoszonych rzeczy (art. 6 ust. 1 pkt

1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od

czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150

ze zm.). Tak ustaloną podstawę opodatkowania należy

brać pod uwagę przy stosowaniu zwolnienia, o którym

mowa w art. 9 pkt 6 u.p.c.c.

Teza
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 Wnioskodawca (skarżący) zwrócił się z wnioskiem o

udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa

podatkowego, podając że zawarł jedną umowę ze

sprzedawcą, w której enumeratywnie wymienił wszystkie

rzeczy ze wskazaniem wartości każdej rzeczy, jak również

wskazując łączną wartość umowy.

Tło sprawy – stanowisko skarżącego



Tło sprawy – stanowisko skarżącego
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 Do tak przedstawionego stanu faktycznego

wnioskodawca sformułował m.in. następujące pytanie:

Czy dokonując ustalenia wartości w zakresie podstawy

opodatkowania, w świetle późniejszego ewentualnego

zastosowania normy określonej w art. 9 pkt 6 u.p.c.c.,

wnioskodawca powinien przyjąć za podstawę

opodatkowania łączną wartość wszystkich rzeczy

wskazanych w umowie (138 rzeczy), czy też wartość

każdej rzeczy wskazanej w umowie odrębnie, jeśli każda z

tych rzeczy stanowi odrębny przedmiot obrotu

gospodarczego?



Tło sprawy – stanowisko skarżącego
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 Zdaniem wnioskodawcy, dokonując ustalenia wartości w

zakresie podstawy opodatkowania, w świetle

późniejszego ewentualnego zastosowania normy

określonej w art. 9 pkt 6 u.p.c.c., powinien przyjąć za

ewentualną podstawę opodatkowania odrębną wartość

każdej rzeczy wskazanej w umowie.
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 Organ interpretacyjny zasadnie uznał stanowisko
wnioskodawcy za nieprawidłowe;

 Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności
cywilnoprawnych jest sprzedaż wskazanych w umowie
rzeczy jako całości, ze względu na przyjętą przez strony
formę omawianej transakcji, a więc dokonania jej w postaci
jednej umowy sprzedaży;

 Dochodzi zatem do sprzedaży wszystkich wskazanych
przedmiotów rozumianych jako całość, a nie
poszczególnych (konkretnych) rzeczy wchodzących w
skład przenoszonego zbioru. Bez znaczenia w tym
zakresie pozostają rozważania, czy zbiór tych przedmiotów
stanowi kolekcję, czy są to odrębne od siebie rzeczy.

Tło sprawy – stanowisko WSA w Białymstoku



Tło sprawy – stanowisko WSA w Białymstoku
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 Skoro umowa sprzedaży dotyczy transakcji, za

pośrednictwem której dochodzi do przeniesienia w

ramach jednej czynności (umowy) wszystkich

wymienionych w niej rzeczy, to podstawę opodatkowania

stanowi wartość całego nabytego przez Skarżącego

zbioru, a nie pojedynczych jego elementów, niezależnie

od faktu, że każdy z ww. obiektów stanowi odrębną rzecz

i może być przedmiotem odrębnej czynności faktycznej i

prawnej.



Tło sprawy – stanowisko WSA w Białymstoku
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 W przypadku zawarcia jednej umowy sprzedaży

(dokonania jednej czynności w rozumieniu ustawy o

podatku od czynności cywilnoprawnych) bez znaczenia

pozostaje również szczegółowe wyliczenie w umowie

wszystkich rzeczy ze wskazaniem odrębnej wartości

każdej z nich. Tym samym podstawę opodatkowania

stanowi cały przedmiot transakcji (umowy), a nie jego

poszczególne składniki.



Przedmiot opodatkowania
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 Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c.

 Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności

cywilnoprawnych jest sprzedaż wskazanych w umowie

rzeczy jako całości, ze względu na przyjętą przez strony

formę omawianej transakcji, a więc dokonania jej w postaci

jednej umowy sprzedaży



Podstawa opodatkowania
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 Art. 6 ust. 2 u.p.c.c.

 W świetle art. 6 ust. 2 u.p.c.c. określenie wartości

rynkowej rzeczy i/lub prawa majątkowego wchodzących

w skład szerszego (tj. składającego się z większej liczby

rzeczy i/lub praw majątkowych) przedmiotu sprzedaży,

umożliwia prawidłowe określenie wartości rynkowej

(podstawy opodatkowania) dla całej transakcji (czynności

cywilnoprawnej) rozumianej jako łączna wartość rynkowa

(suma) tych rzeczy i/lub praw.



Podstawa opodatkowania
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 Art. 7 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c.

 Za całościowym ujęciem wartości rynkowej przedmiotu
umowy sprzedaży jako sumy wartości przenoszonych
składników przemawia również art. 7 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c.,
według którego podatek pobiera się według stawki
najwyższej jeżeli podatnik dokonując czynności
cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie
własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw
majątkowych, do których mają zastosowanie różne
stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw
majątkowych.



Kwestia zwolnienia podatkowego
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 Art. 9 pkt 6 u.p.c.c.

 Wyodrębnieniu podlegają rzeczy i prawa majątkowe ze

względu na stawkę podatku, a nie ze względu na

podstawę opodatkowania odczytywaną przy stosowaniu

zwolnienia z art. 9 pkt 6 u.p.c.c., którą ustala się od

łącznej wartości rynkowej rzeczy i/lub prawa

majątkowego objętych daną czynnością cywilnoprawną,

w tym przypadku umową sprzedaży.



Kontekst orzeczniczy – utrwalenie linii 

orzeczniczej
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 Wyrok NSA z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK

1555/18

 Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK

2182/17

 Wyrok NSA z dnia 23 maja 2019 r., sygn. akt II FSK

1393/17

 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 września 2020 r.,

sygn. akt I SA/Gl 1616/19
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