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I. Stan faktyczny

II. Istotne znaczenie wyroku w kontekście zmian legislacyjnych oraz ewolucji linii orzeczniczych
(przekrojowy charakter w związku z wymiarem podatku za lata 2014-2016)

III. Problemy

Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego:

- czy opodatkować należy cały budynek, czy tylko użytkowaną część (oddaną do użytkowania) z
pominięciem powierzchni niewykończonych (tj. niewyposażonych we wszystkie instalacje
umożliwiające korzystanie z tej powierzchni)?

- jaki powinien być zakres zakończonych robót budowlanych, by uznać budynek za wyposażony w
instalacje?

Stawka podatkowa:

- jeżeli należy opodatkować (do 28.06.2015 r.) całość budynku, to jakimi stawkami należy
opodatkować część budynku nieużytkowaną?

- czy niewykończoną powierzchnię budynku do końca 2015 r. należy uznać za taką, która nie była i
nie mogła być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów
technicznych?



Ramy prawne

Podatek od nieruchomości 

Art. 6 ust. 2 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014
r., poz. 849 ze zm.)

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo
budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub
ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.

Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.

Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje się grunty,
budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także
gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie
może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. (stan prawny na
31.12.2015 r.)

Art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.

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. (stan prawny na 1.01.2016 r.)



Ramy prawne

Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) 

• Aktualny stan prawny

Art. 3 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

• Stan prawny przed dniem 28.06.2015 r.

Art. 3  Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.
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Tezy odnośnie do stanu prawnego przed 28.06.2015 r. 

I. Należy wobec tego podzielić taką wykładnię art. 6 ust. 2 u.p.o.l., zgodnie z którą rozpoczęcie
użytkowania części budynku powoduje powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do
całego budynku. (…) Obowiązek ten dotyczył również części, która nie została wykończona
czy przekazana do użytkowania.

II. Dla nowobudowanych budynków nie można wykluczyć, że z uwagi np. na uwarunkowania
finansowe podatnik będący przedsiębiorcą dokonuje wykończenia istniejącego już
(wybudowanego) budynku etapami i z tego tytułu jego przydatność do działalności
gospodarczej z uwagi właśnie na względy techniczne jest ograniczona lub wręcz niemożliwa.
(…) poszczególne pomieszczenia lub kondygnacje budynku stanowiące lokale użytkowe
wymagają podwyższonych standardów w porównaniu do lokali mieszkalnych (np. w zakresie
wymogów BHP i sanitarnych, czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego), a także uzyskania
pozwolenia na użytkowanie. Podzielić zatem należy (…) pogląd, że w takiej sytuacji mogą
wystąpić względy techniczne uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.
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Teza odnośnie do stanu prawnego obowiązującego od 28.06.2015 r.

III. Skoro definicja budynku z art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. charakteryzuje go poprzez odwołanie się
do przepisów prawa budowlanego, to od tej daty (28.06.2015 r.) przy rekonstrukcji normy
podatkowej należy uwzględnić nie tylko istnienie budynku jako obiektu budowlanego trwale
związanego z gruntem, wydzielonego z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiadającego fundamenty i dach. Obecnie należy również uwzględniać kryterium funkcjonalne
budynku. Aby mógł on zostać uznany za budynek także na użytek definicji z u.p.o.l., powinien być
wyposażony w niezbędne instalacje, gdyż ich zadaniem jest zapewnienie możliwości użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dodatkowy wątek uzasadnienia wyroku dotyczył błędu organu I instancji w wyliczaniu powierzchni budynku
(błąd dotyczył pomyłki o 1 cm długości ścian co skutkowało zawyżeniem podstawy o 1,3 m²)



Wnioski

• Moment powstania obowiązku podatkowego – wyrok utrwala dominującą linię orzeczniczą
co do tezy o opodatkowaniu całości powierzchni budynku w sytuacji rozpoczęcia użytkowania
jego części w sytuacji „istnienia budynku”.

• Główna teza wyroku dotyczy konieczności wyposażenia od dnia 28.06.2015 r. budynku w
niezbędne instalacje „zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem”, by stanowił obiekt przedmiotu opodatkowania także w zakresie
powierzchni co do której trwają prace wykońceniowe.

• Problemem jest „minimalny” zakres wyposażenia budynku w instalacje, uwzględniając
możliwy/planowany zakres prowadzonej działalności gospodarczej oraz projekt budowlany.

• Problem stawek w zakresie opodatkowania całej powierzchni budynku do 28.06.2015 r. –
wyrok prezentuje tezę odmienną od dominującej dotychczas linii orzeczniczej w związku z
koniecznością uwzględnienia tzw. „względów technicznych” wpływających na wysokość
stawki.
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