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1. Wyciąg z przepisów 

a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z dnia 16 lipca 

1997 r. 

 

Rozdział  II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA 

 

Zasady ogólne 

Art.  30.  [Zasada przyrodzonej godności] 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 

człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona 

jest obowiązkiem władz publicznych. 

 

b) Ordynacja Podatkowa 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 t. j. 

z dnia 2019.05.14 

 

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA 

Art.  240.  [Podstawy wznowienia postępowania podatkowego] 

§  1.  W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, 

jeżeli: 

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności 

faktyczne, okazały się fałszywe; 

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; 

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który 

podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132; 

4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu; 

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe 

dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał 

decyzję; 

5a) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe 

dowody, nieznane organowi, który wydał decyzję, wskazujące na 

wystąpienie unikania opodatkowania w rozumieniu art. 119a § 1 lub 

nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, lub możliwość zastosowania środków 

ograniczających umowne korzyści; 

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska 

innego organu; 

7) decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, 

które następnie zostały uchylone, zmienione, wygaszone lub stwierdzono ich 

nieważność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji; 
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8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową 

międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny; 

9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna 

ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji; 

10) rozstrzygnięcie zapadłe w toku procedury rozstrzygania sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 

dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych ma wpływ 

na treść wydanej decyzji; 

11) orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na 

treść wydanej decyzji; 

12) uprawnienia określone w art. 119j § 1 mają wpływ na treść decyzji. 

§  2.  Jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest 

oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne w celu ochrony 

interesu publicznego, postępowanie z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 lub 2 

może być wznowione również przed wydaniem przez sąd orzeczenia 

stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa. 

§  3.  Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie 

także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem nie może być wszczęte 

na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn, określonych w przepisach 

prawa. 

Art. 241. [Wznowienie postępowanie podatkowego na żądanie strony; 

wznowienie z urzędu] 

§ 1. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. 

§ 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1: 

1) pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od 

dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji; 

2) pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie 

miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

3) pkt 9 następuje tylko na żądanie strony; 

4) pkt 12 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od 

dnia doręczenia postanowienia określonego w art. 119j § 2. 

 

NIEWAŻNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

Art.  247.  [Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej] 

§  1.  Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która: 

1) została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości; 

2) została wydana bez podstawy prawnej; 

3) została wydana z rażącym naruszeniem prawa; 
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4) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną; 

5) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie; 

6) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter 

trwały; 

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego 

przepisu prawa; 

8) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą. 

§  2.  Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli 

wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z 

uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68, art. 70 lub art. 118. 

§  3.  Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku 

wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że 

decyzja zawiera wady określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności 

uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji. 

 

Art. 248. [Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 

podatkowej] 

§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się 

z urzędu lub na żądanie strony. 

§ 2. Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest: 

1) organ wyższego stopnia; 

1a) dyrektor izby administracji skarbowej, jeżeli decyzja została wydana 

przez naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji 

skarbowej, lub samorządowe kolegium odwoławcze, jeżeli decyzja została 

wydana przez ten organ; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli decyzja została wydana 

przez dyrektora izby administracji skarbowej, z tym że w tym przypadku 

postępowanie może być wszczęte wyłącznie z urzędu. 

§  3.  Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje 

w drodze decyzji. 

 

Art. 249. [Przesłanki negatywne wszczęcia postępowania o stwierdzenie 

nieważności decyzji podatkowej] 

§ 1. Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w 

sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli w szczególności: 

1) żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji lub 

2) sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że żądanie oparte 

jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4. 

§ 2. Okoliczności, o których mowa w § 1, uwzględnia się również w zakresie 

wszczęcia postępowania z urzędu. 
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c) Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 t.j. z dnia 28 listopada 2019 r. 

z pózn. zm. 

 

 

SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO 

ORZECZENIA 

 

Art.  285a.   

§  1.  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona 

szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących 

stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. 

§  2.  Skarga, o której mowa w § 1, przysługuje również w wyjątkowych 

przypadkach od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, jeżeli strony nie skorzystały z przysługujących im 

środków prawnych, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia 

podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo 

praw człowieka i obywatela, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie 

orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych. 

§  3.  Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga nie 

przysługuje, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego 

naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. Orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego traktuje się jak orzeczenia wydane w postępowaniu 

wywołanym wniesieniem skargi. 

§  4.  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia podlega opłacie stałej. 

 

d) Ustawa zmieniająca – ulga meldunkowa 

Ustawa o zmianie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2008 Nr 209 poz. 1316 z dnia 28 listopada 

2008 r. 

Status: Akt utracił moc 

Wersja od: 15 grudnia 2009r. 

Wejście w życie: 1 stycznia 2009 r.,1 grudnia 2008 r.,1 stycznia 2012 r. 

 

 „Art.  8.  

1. Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 

określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, 
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nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 

stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w 

ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 

2008 r. 

2. Do przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa 

w art. 12 ust. 10a ustawy zmienianej w art. 4, wykorzystywanych w 

pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały nabyte lub 

wybudowane (oddane do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. 

do dnia 31 grudnia 2008 r., mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 10a 

ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 

2008 r., i art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 30e ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. 

3. Podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, o 

którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia 

zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok 

podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw 

określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony 

w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na 

dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.” 

 

e) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 

grunty pod liniami elektroenergetycznymi 

 

„Art.  2.  [Przedmiot podatku od nieruchomości] 

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub 

lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.” 

 

2. Orzecznictwo – godność 

 

WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r., sygn.. I SA/Wr 365/19 (wyrok 

dotyczy badania przez sąd zasadności wszczęcia postępowania 

karnoskarbowego jako przyczyny zawieszenia biegu przedawnienia.):  

 

„3.6. Co więcej, szeroki zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej (dalej: KPP/ Karta) powoduje, że sądy administracyjne 

uzyskują rolę unijnych sądów konstytucyjnych badających nie tylko 

zgodność prawa krajowego z prawem unijnym, lecz także zgodność prawa 

krajowego z prawami podstawowymi uznanymi w systemie UE. 
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Powyższe oznacza, że sędzia administracyjny zobowiązany jest 

interpretować prawo i kontrolować działania administracji w zgodzie z 

prawami podstawowymi. Dotyczy to także praw proceduralnych, ponieważ to 

dzięki nim jednostka egzekwuje swój godnościowy status. Kluczowym 

prawem jest wynikające z art. 47 KPP - prawo do skutecznego środka 

prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (wyroki TSUE z dnia: 26 lutego 

2013 r., Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, pkt 29; 26 lutego 

2013 r., Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, pkt 60). W myśl ww. przepisu 

każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały 

naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, 

zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule. Każdy ma 

prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 

terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy 

ustawy (zdanie drugie i trzecie przepisu). Po wejściu w życie Traktatu z 

Lizbony (z dniem 2 grudnia 2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) 

skuteczność ochrony sądowej uzyskała podwójną postać: skuteczność jako 

jeden z dwóch wymogów w zakresie autonomii proceduralnej państw 

członkowskich oraz skuteczność związana z prawem podstawowym do 

skutecznego środka prawnego przez sądem zgodnie z art. 47 KPP. (…) 

Z art. 2 Konstytucji RP wynika tym samym obowiązek ustawodawcy 

ukształtowania regulacji prawnych, które będą sprzyjały wygaszaniu - wraz z 

upływem czasu - stanu niepewności. Z aksjologii konstytucyjnej opartej na 

fundamencie przyrodzonej oraz niezbywalnej godności człowieka (art. 30 

Konstytucji RP) wynika obowiązek tworzenia prawa zorientowanego na dobro 

każdej osoby ludzkiej. 

(…)” 

 

3. Orzecznictwo – ulga meldunkowa 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn.. 

II FSK 3379/15 

 

[wyrok korzystny; odwołuje się do koncepcji znaczenia oświadczenia 

wypracowanej na gruncie przepisów obowiązujących przed 2007 r.; nie 

zyskał szerszej aprobaty w orzecznictwie, choć prezentował bardzo 

interesujące podejście do problemu] 

 

„ (…) Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 

r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lipca 2015 r. 

sygn. akt I SA/Gl 1323/14 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora 
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Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 września 2014 r. nr (...) w 

przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 

2010 r. 

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 

2) uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 

dnia 29 września 2014 r. nr (...), 

3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na 

rzecz M. K. kwotę 700 (słownie: siedemset) złotych tytułem częściowego 

zwrotu kosztów postępowania sądowego. 

 

Uzasadnienie prawne 

 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Skarga kasacyjna zawiera usprawiedliwione podstawy. 

Skarga kasacyjna zawiera zarówno zarzuty naruszenia przepisów 

postępowania, jak i naruszenia prawa materialnego. Co do zasady w takiej 

sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny jako pierwsze rozstrzyga zarzuty 

odnoszące się do przepisów postępowania, gdyż mają one z reguły wpływ na 

ustalenie stanu faktycznego przyjętego do orzekania. 

W tej jednak sprawie w pierwszej kolejności należy rozpoznać zarzut 

naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b u.p.d.o.f., polegającego na odmowie 

prawa do zastosowania ulgi meldunkowej. Jest on fundamentalny dla 

rozstrzygnięcia sporu i to z niego mogą wynikać ewentualne uchybienia 

procesowe. 

Przystępując do oceny zasadności tego zarzutu trzeba na wstępie 

przypomnieć instytucję opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego 

zbycia nieruchomości, a w szczególności warunków zwolnienia ich z 

opodatkowania. 

Od wejścia w życie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli od dnia 1 stycznia 1992 

r. do końca 2006 r. obowiązywał zryczałtowany podatek dochodowy ze 

sprzedaży nieruchomości (praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 

a-c u.p.d.o.f.), który wynosił 10% przychodu (kwoty wskazanej w 

umowie sprzedaży). Innymi słowy, w pewnym uproszczeniu można 

stwierdzić, że osoba sprzedająca nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, była 

zobowiązana do zapłacenia 10% ceny wynikającej z umowy sprzedaży 

zawartej w formie aktu notarialnego. Mogła ona skorzystać w sytuacjach 

określonych w ustawie ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z art. 28 ust. 2 

(od 2003 r. ust. 2a) u.p.d.o.f. podatek był płatny bez wezwania w terminie 14 
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dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, 

zasada ta nie miała jednak zastosowania do podatników dokonujących 

sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 

pkt 8 lit. a-c, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą 

oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele 

określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e u.p.d.o.f. 

Podatnicy mogli więc nie płacić podatku, jeżeli w terminie jego 

płatności złożyli oświadczenie o zamiarze wydatkowania przychodów na 

nabycie, nie później niż w okresie dwóch lat od daty sprzedaży, m.in. - 

budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację 

własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Na tle stosowania 

tych regulacji powstał spór, czy brak złożenia oświadczenia o zamiarze 

wydatkowania środków na cele mieszkaniowe powoduje utratę zwolnienia od 

podatku. Orzecznictwo sądowe w tym przedmiocie było jednolite. 

Wskazywano, że samo złożenie przez podatnika oświadczenia, o którym 

mowa w art. 28 ust. 2a u.p.d.o.f., nie kreowało zwolnienia od podatku. 

Zwolnienie wynikało z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub e cytowanej 

ustawy i dopiero spełnienie przesłanek w nim zawartych zwalniało podatnika 

z obowiązku uiszczenia podatku od przychodów z odpłatnego zbycia 

nieruchomości (por.: uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 

czerwca 2003 r., FPS 1/03, ONSA 2003/4/117; wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2004 r., III SA 331/02, 

LEX 149283, prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Krakowie z dnia 2 października 2008 r., I SA/Kr 811/08, dostępny w 

Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dalej CBOSA). 

W orzecznictwie wskazywano, że nie jest możliwe przywrócenie 

terminu do złożenia oświadczenia o przeznaczeniu przychodu ze 

sprzedaży na cele skutkujące zwolnieniem. Jeżeli jednak w momencie 

wydawania decyzji w sprawie podatku od sprzedaży nieruchomości i 

praw majątkowych organ podatkowy posiada materiały dowodowe, 

świadczące o wydatkowaniu całości lub części przychodu uzyskanego ze 

sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych (...) na cele skutkujące 

zwolnieniem od podatku, to nie może wymierzyć podatku od części 

przychodu wydatkowanego w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 

32 lit. a u.p.d.o.f. i na cele w nim wymienione (wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 5 września 1997 r., I SA/Gd 98/96, "Temida" 

(CD), Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 2001, nr 31568). 

Pomimo zatem uznania terminu określonego w art. 28 ust. 2 (2a) 

u.p.d.o.f. za termin o charakterze materialnym, co oznacza, że nie może być 

przywrócony, a jednocześnie z upływem tego terminu podatnik traci prawo 

do złożenia oświadczenia, że zamierza wydatkować uzyskany przychód na 
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cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f., to brak jego złożenia w 

terminie nie unicestwiał możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego 

w sytuacji spełnienia warunku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e 

u.p.d.o.f. 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. ustawodawca zmienił zasady 

opodatkowania oraz wprowadził inną ulgę w podatku dochodowym - tzw. 

ulgę meldunkową. Zmiana zasad opodatkowania od dnia 1 stycznia 2007 r. 

polegała na tym, że podstawą opodatkowania stał się dochód. Zgodnie z art. 

30e ust. 2 u.p.d.o.f. dochodem jest różnica pomiędzy przychodem z 

odpłatnego zbycia nieruchomości, określonym w art. 19, a kosztami 

ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i ust. 6d, powiększona o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od 

zbywanych nieruchomości. Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia 

nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30e ust. 1 

u.p.d.o.f.). 

Z kolei od dnia 1 stycznia 2009 r. w związku z likwidacją ulgi 

meldunkowej, podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu odpłatnego zbycia 

nieruchomości, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji 

wydatkowania środków uzyskanych z odpłatnego zbycia na własne cele 

mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 

u.p.d.o.f. Na podatnika nałożono także obowiązek złożenia zeznania 

podatkowego PIT-39 (art. 45 ust. 1a pkt 3 u.p.d.o.f.). 

Opisane wyżej regulacje wskazują na stopień skomplikowania 

rozliczania tego podatku, który odnosi się przecież do obrotu 

nieprofesjonalnego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą). Częste 

zmiany przepisów, w tym w zakresie zwolnień z opodatkowania, powodują, że 

w obecnie rozpoznawanych sprawach mamy do czynienia z trzema zasadami 

rozliczeń tego podatku w zależności od daty nabycia nieruchomości. 

Powyższe zmiany reguł opodatkowania, jak i sam charakter przepisów, 

stanowiących ingerencję Państwa w rozporządzanie przez obywateli prawem 

własności, musi mieć wpływ na ich wykładnię. Nie da się w tym przypadku 

twierdzić, że skoro mamy do czynienia z ulgą podatkową (zwolnieniem), to 

przepisy te należy interpretować ściśle językowo. Zdaniem składu 

orzekającego w procesie wykładni prawa związanego z ulgą meldunkową nie 

wolno ignorować wykładni systemowej lub funkcjonalnej poprzez 

ograniczenie się wyłącznie do wykładni językowej pojedynczego przepisu. 

Może się bowiem okazać, że sens przepisu, który wydaje się językowo jasny, 

okaże się wątpliwy, gdy go skonfrontujemy z innymi przepisami lub 

weźmiemy pod uwagę cel regulacji prawnej (por. uchwały składu siedmiu 

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2011 r., II FPS 

8/10; z dnia 2 kwietnia 2012 r., II FPS 3/11; z dnia 15 maja 2017 r., II FPS 

2/17). 
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Powyższy wstęp był konieczny do ustosunkowania się do zarzutu 

naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 

126 lit. b u.p.d.o.f. wolne od podatku są przychody z odpłatnego zbycia 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział w 

takim lokalu, jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały 

przez okres nie krótszy, niż 12 miesięcy, przed datą zbycia, z zastrzeżeniem 

ust. 21 i 22. Przepis art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. obowiązywał w latach 2007-

2008. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, 

ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia 

dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży 

oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, 

który kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika. 

W stanie prawnym obowiązującym od 2009 r. (czyli w adekwatnym do 

rozpoznawanej sprawy) przepis art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. nie obowiązywał. 

Zgodnie bowiem z cytowanym już art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.), oświadczenie, o którym mowa 

w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f., podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, 

o którym mowa w art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f., za rok podatkowy, w którym 

nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 

pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14 

dniowy termin określony w art. 21 ust. 21, w brzmieniu obowiązującym na 

dzień 31 grudnia, nie ma zastosowania. 

Porównując regulację obowiązującą w sprawie w stosunku do 

omówionego powyżej stanu prawnego, obowiązującego do 2007 r., 

możemy wyróżnić elementy wspólne: 

- warunek zwolnienia umiejscowiony w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. 

(wydatkowanie przychodów na cele mieszkaniowe oraz zameldowanie na 

pobyt stały minimum przez okres 12 miesięcy); 

- konieczność złożenia oświadczenia (o zamiarze wydatkowanie 

przychodów na cele mieszkaniowe - art. 28 ust. 2 i 2a u.p.d.o.f. oraz o 

spełnieniu warunków do ulgi - art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f.). 

Odnosząc się do obu przypadków trzeba odpowiedzieć na pytanie, co 

decyduje o spełnieniu celu (funkcji) tych przepisów. Po pierwsze, uzależniają 

one zwolnienie od wydatkowania przychodów w określonym terminie na 

określony cel, albo od zameldowania przez określony czas w zbywanej 

nieruchomości (prawie); po drugie, wymagają złożenia przez podatnika 

oświadczenia o tym, że zamierza spełnić warunki zwolnienia bądź je spełnia. 

Cel przepisu jest z pewnością zrealizowany po spełnieniu pierwszego 

warunku. 
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Innymi słowy, podatnik, który był zameldowany w zbywanym lokalu na 

pobyt stały przez okres nie krótszy, niż 12 miesięcy przed datą jego zbycia, 

spełnił już cel zwolnienia z opodatkowania. Trudno byłoby bowiem zakładać, 

że cel przepisu kreującego zwolnienie podatkowe realizowany jest poprzez 

oświadczenie podatnika, które wcale nie musi odpowiadać stanowi 

faktycznemu. 

Jedyną, aczkolwiek bardzo istotną różnicą w porównywanych 

konstrukcjach opodatkowania, jest uznanie, że w przypadku przepisów 

obowiązujących do końca 2006 r. złożenie oświadczenia nie było 

warunkiem zwolnienia z opodatkowania, a przy uldze meldunkowej jest 

warunkiem do tego zwolnienia. Pogląd ten oparty jest na wykładni 

językowej art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. W orzecznictwie dominuje pogląd, że 

przewidziany w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. termin do złożenia oświadczenia o 

spełnieniu warunków do zwolnienia od podatku jest terminem prawa 

materialnego, niepodlegającym przedłużeniu ani przywróceniu przez organ 

podatkowy. Uchybienie temu terminowi wyłącza całkowicie możliwość 

skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania. Skutkiem uchybienia 

temu terminowi, w przeciwieństwie do terminów procesowych, nie jest 

bowiem bezskuteczność danej czynności, lecz brak zaistnienia określonego 

skutku materialnoprawnego. Uchybienie temu terminowi, bez względu na 

przyczyny takiego stanu rzeczy, wyłącza zastosowanie omawianego 

zwolnienia podatkowego nawet wówczas, gdy podatnik spełnia drugi 

warunek udzielenia tego zwolnienia, jakim jest dwunastomiesięczny okres 

zameldowania w lokalu mieszkalnym (por. wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego: z dnia 27 marca 2014 r., II FSK 1064/12, z dnia 8 

września 2016 r., II FSK 2012/14; z dnia 17 listopada 2016 r., II FSK 

2765/14; z dnia 7 kwietnia 2017 r., II FSK 670/15; dostępne w CBOSA). 

Zdaniem składu orzekającego istotnie, wykładnia językowa art. 21 

ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w związku z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (art. 8 

ustawy zmieniającej z 2008 r.) wskazuje, że warunkiem zastosowania 

ulgi meldunkowej jest złożenie stosownego oświadczenia. Spełnienie 

przez podatnika celu zwolnienia musi mieć jednak wpływ na wykładnię 

przepisu nakładającego obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu 

warunków do zwolnienia z podatku. 

Za przyjęciem poglądu o możliwości wypełnienia warunku do 

skorzystania z ulgi meldunkowej w rozpoznawanej sprawie mogą przemawiać 

następujące okoliczności. Skarżący dokonał odpłatnego zbycia (poprzez 

zamianę) lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny przedmiot własności, w 

2010 r. Wówczas art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. już nie obowiązywał, a obowiązek 

złożenia stosownego oświadczenia wynikał z art. 8 ust. 3 ustawy zmieniającej 

z 2008 r. Istotne jest także to, że nie obowiązywał odrębny druk na tego 

rodzaju oświadczenie, które w myśl powyższego przepisu powinno zostać 

złożone w terminie złożenia zeznania rocznego (o którym mowa w art. 45 ust. 
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1 u.p.d.o.f). Ustawodawca odwołał się zatem wprost do art. 45 ust. 1 

u.p.d.o.f., zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom 

skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 

kwietnia roku następującego po roku podatkowym (...). 

Tego rodzaju odesłanie nakazuje dokonanie analizy druków zeznań 

rocznych, obowiązujących za dany okres rozliczeniowy, czyli w 

rozpoznawanej sprawie za 2010 r. Prowadzi ona do następujących wniosków: 

- część zeznania PIT-36 i PIT-38 "Kwota Do Zapłaty/Nadpłata" jest 

wypełniana przez podatników, którzy są obwiązani do zapłacenia zgodnie z 

art. 30e u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., 

podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw 

majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f., 

nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008 (por. broszurę 

informacyjną do zeznań PIT 36 i 38 za 2010 r.); 

- z broszur informacyjnych do tych druków wynika, że "jeżeli pozycja 

przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona - urząd skarbowy 

przyjmie, że podatnik wpisał "0"". 

Z powyższego wynika, że zeznania roczne PIT-36 i PIT-38 za 2010 r. 

przewidywały pola do rozliczenia podatku od dochodu z odpłatnego zbycia 

nieruchomości lub praw majątkowych, w tym do zadeklarowania tego, że 

podatek ten nie jest należny. Powstaje zatem pytanie, czy wpisanie w rubryce 

tych rozliczeń kwoty "0" bądź brak wpisu (rozumiany przez organy jako "0") 

można uznać za oświadczenie o spełnieniu kryterium do zwolnienia z 

opodatkowania. Innymi słowy, czy zadeklarowanie braku zapłaty podatku 

jest konsekwencją spełnienia kryterium do zwolnienia z opodatkowania. 

Trzeba wyraźnie zaakcentować, że skoro w zeznaniach przewidziano 

formułę rozliczenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, to 

powinno się również zapewnić możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu 

warunków do ulgi meldunkowej. Jest to uzasadnione tym bardziej, że 

formularze podatkowe zawierały już oświadczenia o wspólne rozliczenie się z 

małżonkiem czy w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących 

dzieci. Brak miejsca w zeznaniu rocznym na oświadczenie o spełnieniu 

warunku do ulgi meldunkowej musi wpływać na wykładnię przepisów je 

regulujących. 

Przepisy ustawy nie określiły, w jaki sposób i gdzie ma być wyrażone 

stwierdzenie, że podatnik "spełnia warunki do zwolnienia" (bold NSA), byleby 

to oświadczenie zostało wyrażone w terminie do złożenia zeznania rocznego. 

Podatnik może złożyć swoje oświadczenie woli, jak każde inne 

oświadczenie woli, w każdy możliwy sposób, który wyraża jego wolę w 

sposób dostateczny. W razie zaś wątpliwości co do treści oświadczenia 

woli podlega ono wykładni, o czym niżej. 
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Szczegółowe rozważania na temat oświadczeń woli i ich skutków w 

prawie podatkowym zawarte zostały np. w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2017 r., II FSK 880/17 (CBOSA). Sąd 

stwierdził w nim, że przesłanka woli opodatkowania osoby samotnie 

wychowującej dziecko, o której mowa w art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f., może być 

wyrażona w każdym miejscu zaznania podatkowego, o którym mowa w art. 

45 ust. 1 u.p.d.o.f. i przez każde zachowanie, które tę wolę wyraża w sposób 

dostatecznie jasny i zrozumiały. 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela poglądy zawarte w powyższym 

wyroku i popiera argumentację zawartą w uzasadnieniu tego orzeczenia. 

Sąd w cytowanym wyroku zasadnie podniósł, że wola osoby dokonującej 

czynności prawnej może być wyrażona wprost - przez ustne lub pisemne 

złożenie określonego oświadczenia woli - jak również, o ile ustawa nie 

stanowi inaczej, w sposób dorozumiany, przez każde zachowanie, które 

ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Istotnym jest również to, że przepis 

odnoszący się do ulgi meldunkowej nie zawierał żadnych formalnych 

wymagań dotyczących oświadczenia, z wyjątkiem terminu jego złożenia. 

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, należało zbadać, czy jeżeli 

skarżący wyraził wolę na etapie złożenia zeznania lub wcześniej w ramach 

korespondencji z urzędem skarbowym, a nie w odrębnym oświadczeniu, to 

czy wyraził tę wolę - tylko w inny, dorozumiany sposób. Można bowiem 

twierdzić, że skarżący wyraził swoją wolę w przedmiocie prawa do zwolnienia 

z opodatkowania w samej treści zeznania podatkowego poprzez wykazanie, że 

nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od dochodu z odpłatnego zbycia 

nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 

lit. a-c u.p.d.o.f., nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, poprzez 

wpisanie w rubryce rozliczenia podatku "0" (lub poprzez brak wpisu w tej 

rubryce). Z treści decyzji organu odwoławczego wynika jedynie, że skarżący 

nie rozliczył podatku w deklaracji PIT-36 bądź PIT-38. Nie wiadomo jednak, 

czy w ogóle tego rodzaju zeznanie składał. 

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że z pisma skarżących z dnia 13 

maja 2013 r. wynika, że "W 2011 r. terminowo złożyliśmy zeznanie 

podatkowe za 2010 r., przed złożeniem zeznania kontaktowałam się z US w 

sprawie odpłatnego zbycia mieszkania i zostałam pouczona jak mam złożyć 

poprawnie PIT (...). Jestem pewna, że dokument przysługującej nam ulgi 

mieszkaniowej złożyłam (wyjaśnienia zmiany adresu) ale nie wiem czy w 

odpowiedniej formie. Proszę o skontrolowanie czy zostały dokonane z naszej 

strony wszelkie formalności dotyczące złożenia oświadczenia do skorzystania 

z przysługującej nam ulgi meldunkowej." Co istotne, pismo to zostało złożone 

w Urzędzie Skarbowym jeszcze przed wszczęciem postępowania 

podatkowego. 
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Z przedstawionych przez skarżących okoliczności sprawy może 

wynikać, że ich celem i zamiarem było skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej. 

Powyższe wynikać może zarówno z treści złożonych oświadczeń woli, jak i 

kontekstu sytuacyjnego - okoliczności, w jakich mogło dojść do złożenia tych 

oświadczeń. 

Trzeba mieć również na uwadze, że wymierzenie podatku ma miejsce w 

następujących, bezspornych okolicznościach: 

- od 1996 r. skarżący wraz z żoną był w posiadaniu spółdzielczego prawa do 

lokalu mieszkalnego o pow. 37,48 m2, 

- dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanowiona zostaje odrębna własność tego lokalu 

na rzecz skarżącego i jego żony, 

- dnia 10 grudnia 2010 r. skarżący wraz z żoną dokonuje zamiany tego 

lokalu na większy o pow. 53,21 m2 za dopłatą w wysokości 55.000 zł, 

- skarżący był zameldowany w zbywanym lokalu przez 15 lat, czyli spełnił cel 

ulgi meldunkowej, 

- obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia nie 

wynikał z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

tylko ustawy zmieniającej z 2008 r., 

- w myśl przepisów obowiązujących do lokali nabytych przed 2007 r. oraz po 

2008 r. skarżący spełniłby warunki do zwolnienia w związku z 

wydatkowaniem środków na swój cel mieszkaniowy. 

Pomimo powyższego, konsekwencją tych transakcji jest konieczność zapłaty 

przez małżonków ponad 22 tys. zł podatku dochodowego z tytułu odpłatnego 

zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną własność, przy czym w 

zbywanym lokalu mieszkali od 1996 r. 

W przedstawionych okolicznościach nie sposób uznać, że skarżący z 

pewnością nie dopełnił obowiązku złożenia wymaganego oświadczenia. 

Przeczą temu okoliczności sprawy, a istniejące wątpliwości powinny być 

przedmiotem badania ze strony organów podatkowych z zastosowaniem 

zasady tłumaczenia wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika. 

Podsumowując, za uzasadniony należało uznać zarzut skargi 

kasacyjnej naruszenia prawa materialnego, tj. art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b 

u.p.d.o.f. poprzez "odmowę prawa do zastosowania ulgi meldunkowej". 

Odmowę tę w okolicznościach rozpoznawanej sprawy uznać należy za 

przedwczesną. Należało bowiem przeprowadzić postępowanie i zbadać, czy 

skarżący nie złożył oświadczenia woli, w tym w sposób dorozumiany, czy to w 

korespondencji z urzędem skarbowym, na którą się powołuje w piśmie z dnia 

13 maja 2013 r., czy też w samym zeznaniu podatkowym. Niestety w aktach 

sprawy brak jest tych podstawowych dokumentów, w tym zeznania rocznego, 

które pozwalałyby na ustalenie, czy skarżącemu przysługuje prawo do ulgi 

meldunkowej. 
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Ustalenie to ma charakter pierwotny do sporu o wysokość podatku, z 

tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uznał ustosunkowanie się do 

pozostałych zarzutów skargi kasacyjnej za przedwczesne. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 

188 p.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzję Dyrektora Izby Skarbowej 

w Katowicach. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 203 pkt 1 

p.p.s.a.” 

 

Wyrok z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. II FSK 3152/16 

 

[wyrok niekorzystny - NSA potwierdził w tym wyroku konieczność złożenia 

oświadczenia w jakiejkolwiek formie i wskazał na brak oświadczenia w 

danym przypadku.] 

 

„Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 

2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K.O. od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2016 r. 

sygn. akt III SA/Wa 1361/15 w sprawie ze skargi K.O. na decyzję Dyrektora 

Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie 

określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od 

osób fizycznych za 2009 r. 

1) oddala skargę kasacyjną, 

2) zasądza od K.O. 

na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie kwotę 3600 

(słownie: trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

kasacyjnego. 

Uzasadnienie faktyczne 

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K.O. na decyzję Dyrektora Izby 

Skarbowej w Warszawie z dnia 11 marca 2015 r. w przedmiocie określenia 

wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób 

fizycznych za 2009 r. 

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. 

(...) 

Uzasadnienie prawne 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Skarga kasacyjna, jako pozbawiona usprawiedliwionych podstaw, nie 

zasługiwała na uwzględnienie. 

Sedno sprawy dotyczy ustalenia czy podatniczce przysługiwała 

ulga podatkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w 

związku z dokonaną przez nią w 2009 r. sprzedażą lokalu mieszkalnego, 
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w części nabytej w 2007 r. w drodze dziedziczenia, która to sprzedaż 

nastąpiła przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w 

którym nastąpiło nabycie. 

Jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji warunkiem uzyskania 

prawa do ulgi podatkowej regulowanej ww. przepisem jest zameldowanie 

podatnika w sprzedanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres 

nie krótszy niż 12 miesięczny przed datą zbycia oraz złożenie we 

właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dokonania 

odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego oświadczenia, 

że spełnia warunki do zwolnienia, przy czym termin ten został 

przedłużony do dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Natomiast oś sporu ogniskuje się na kwestii spełnienia przez 

podatniczkę drugiego z wymienionych warunków, tj. złożenia w 

wymaganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia. 

Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że strona nie złożyła 

oświadczenia o zamiarze korzystania z ulgi meldunkowej w ustawowym 

terminie, tj. do 30 kwietnia 2010 r. 

Przeciwnego zdania jest strona, akcentując że dokument zawierający 

wymagane oświadczenie, sporządzony własnoręcznie przez skarżącą, był 

złożony we właściwym urzędzie skarbowym przez K.N. (ciotkę skarżącej), 

która jednak - "z braku obycia" - nie zadbała o potwierdzenie przyjęcia 

złożonego dokumentu, ani wykonanie jego kserokopii. Podniesiono też, że 

kwestia ta była badana w postępowaniu karnym, zainicjowanym przez Urząd 

Skarbowy W., zakończonym uniewinniającym prawomocnym wyrokiem 

wydanym w dniu 30 czerwca 2016 r. Jak podkreśla strona, w toku 

postępowania karnego ustalono okoliczności dotyczące złożenia przez ciotkę 

skarżącej oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f., a w 

świetle których K.N. (ciotka skarżącej) oraz M.S. (Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Wysokiem M.) spójnie zeznały, że w sekretariacie zostało 

złożone stosowne oświadczenie podatniczki. 

W ocenie rozpatrującego niniejszą sprawę składu orzekającego 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, poddany ocenie wyrok Sądu pierwszej 

instancji nie narusza prawa. 

Zgodnie z relewantnym dla sprawy art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b 

u.p.d.o.f. wolne od podatku są przychody z odpłatnego zbycia lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział w takim 

lokalu, jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez 

okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 

22. 

Artykuł 21 ust. 21 u.p.d.o.f., który obowiązywał w latach 2007-2008, 

stanowił, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie 

do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania 
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odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży 

oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, 

który kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika. 

Natomiast od 2009 r. (czyli w stanie prawnym adekwatnym do 

rozpoznawanej sprawy) art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) przewidywał, że oświadczenie, o którym 

mowa w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f., podatnicy składają w terminie złożenia 

zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f., za rok podatkowy, w 

którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 

10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) u.p.d.o.f. 

Nie może budzić wątpliwości, że spełnienie celu (funkcji) przepisu 

regulującego ulgę meldunkową następuje już po spełnieniu pierwszego 

warunku, tj. podatnik, który był zameldowany w zbywanym lokalu na 

pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą jego 

zbycia, spełnił już cel zwolnienia z opodatkowania. Trudno byłoby 

bowiem zakładać, że cel przepisu kreującego zwolnienie podatkowe 

realizowany jest poprzez oświadczenie podatnika, które wcale nie musi 

odpowiadać stanowi faktycznemu. 

Należy jednak zauważyć, że w porównaniu z przepisami regulującymi 

analizowane zagadnienie do 2006 r. wprowadzono istotną różnicę: o ile 

bowiem w przypadku przepisów obowiązujących do końca 2006 r. złożenie 

oświadczenia nie było warunkiem zwolnienia z opodatkowania, to przy uldze 

meldunkowej jest warunkiem tego zwolnienia. 

Pogląd ten oparty jest na wykładni językowej art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. 

W orzecznictwie dominuje pogląd, że przewidziany w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. 

termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia od 

podatku jest terminem prawa materialnego, niepodlegającym przedłużeniu 

ani przywróceniu przez organ podatkowy. Uchybienie temu terminowi 

wyłącza całkowicie możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z 

opodatkowania. Skutkiem uchybienia temu terminowi, w przeciwieństwie do 

terminów procesowych, nie jest bowiem bezskuteczność danej czynności, lecz 

brak zaistnienia określonego skutku materialnoprawnego. Uchybienie temu 

terminowi, bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy, wyłącza 

zastosowanie omawianego zwolnienia podatkowego nawet wówczas, gdy 

podatnik spełnia drugi warunek udzielenia tego zwolnienia, jakim jest 

dwunastomiesięczny okres zameldowania w lokalu mieszkalnym (por. wyroki 

NSA: z 27 marca 2014 r., II FSK 1064/12, z 8 września 2016 r., II FSK 

2012/14; z 17 listopada 2016 r., II FSK 2765/14; z 7 kwietnia 2017 r., II 

FSK 670/15; dostępne w CBOSA). 
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Zdaniem składu orzekającego istotnie, wykładnia językowa art. 21 ust. 

1 pkt 126 u.p.d.o.f. w zw. z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (art. 8 ustawy 

zmieniającej z 2008 r.) wskazuje, że warunkiem zastosowania ulgi 

meldunkowej jest złożenie stosownego oświadczenia. 

Skład orzekający zgadza się z poglądem prezentowanym w 

judykaturze, że spełnienie przez podatnika celu zwolnienia (zamieszkiwanie 

w lokalu w określonym przedziale czasowym) musi mieć wpływ na wykładnię 

przepisu nakładającego obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu 

warunków do zwolnienia z podatku (por. wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2018 

r., sygn. akt II FSK 1960/17). Jednakowoż konstatacja ta - rzutująca 

niewątpliwie na postrzeganie sposobu i formy realizacji wymogu złożenia 

oświadczenia - nie może prowadzić do wniosków całkowicie niweczących 

istotę regulacji zawartej w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. Konieczności spełnienia 

warunku, o którym mowa w tym przepisie nie podważa również strona 

skarżąca, wskazując wszakże, że został on przez podatniczkę dokonany 

(przez złożenie oświadczenia przez jej ciotkę, co miało zostać 

uprawdopodobnione). 

Przepisy ustawy nie określiły, w jaki sposób i gdzie ma być wyrażone 

stwierdzenie, że podatnik "spełnia warunki do zwolnienia", byleby to 

oświadczenie zostało wyrażone w terminie do złożenia zeznania rocznego. Nie 

funkcjonował również w obrocie żaden druk czy wzór oświadczenia. W ocenie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z uwagi na brak określenia 

jakichkolwiek warunków dotyczących tak formy, jak i treści oświadczenia, w 

każdej sprawie ocenie należy poddać całokształt okoliczności faktycznych w 

celu ustalenia, czy podatnik wyraził w jakikolwiek sposób swoją wolę o 

zamiarze skorzystania z omawianej ulgi. Przeanalizować należy wszystkie 

dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia wymogu 

przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w zw. z art. 21 ust. 21 

u.p.d.o.f. (art. 8 ustawy zmieniającej z 2008 r.), które zostały złożone do 

urzędu skarbowego, a wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść podatnika. 

Szczegółowa analiza akt sprawy nie pozwala jednak potwierdzić 

stanowiska strony skarżącej o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 

21 ust. 21 u.p.d.o.f. w jakiejkolwiek formie. Brak jakiejkolwiek informacji o 

spełnieniu warunków do zwolnienia (czy też o zamiarze skorzystania z 

przedmiotowej ulgi podatkowej) w złożonym zeznaniu podatkowym za 2009 

r., w akcie notarialnym dokumentującym zbycie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (odpis takiego aktu notariusz 

z urzędu przesyła organowi podatkowemu), ani w jakimkolwiek innym 

dokumencie, do którego dostęp miałby organ podatkowy. Z sentencji wyroku 

Sądu Rejonowego dla W. z dnia 30 czerwca 2016 r., na który powołuje się 

strona skarżąca (k. 71-72 akt administracyjnych) wynika tylko tyle, że 

podatniczka została uniewinniona od zarzucanego jej czynu polegającego na 

niezłożeniu zeznania podatkowego o wysokości przychodu uzyskanego z 
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odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz nie wpłaciła 

należnego podatku, uchylając się tym samym od opodatkowania i narażając 

Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych z tytułu podatku 

dochodowego małej wysokości, tj. w wysokości 21.375 zł. Do wyroku tego nie 

zostało sporządzone uzasadnienie (brak wniosku strony). W ocenie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego orzeczenie to żadną miarą nie 

przesądza, iż podatniczka złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 21 

ust. 21 u.p.d.o.f. Okoliczności tej, wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej, nie 

potwierdzają ani zeznania, przesłuchiwanych w ramach postępowania 

karnego, ciotki podatniczki - K.N. (k. 73-74 akt administracyjnych), ani też 

M.S.- Naczelnika Urzędu Skarbowego (k. 76-77 akt administracyjnych). Ta 

ostatnia potwierdza spotkanie z K.N., lecz zarazem stwierdziła, że dotyczyło 

ono sprawy spadkowej K.O. oraz, że rozmówczyni nie złożyła oświadczenia 

"ponieważ ja nie prowadzę tego typu spraw". Nie wiedziała też o jakie 

oświadczenie chodzi. Zaakcentowała przy tym, że pisma wpływają przez 

sekretariat i odnotowywana jest data wpływu. Z kolei K.N. twierdziła, że 

dysponowała oświadczeniem podatniczki, które złożyła w sekretariacie z 

dokumentami. Nie czytała ich w momencie złożenia. Z zeznań świadków nie 

wynika, kiedy doszło do spotkania. Postępowanie sprawdzające 

przeprowadzone przez organ podatkowy także nie potwierdziło faktu złożenia 

oświadczenia. 

Przepis art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. ma charakter kategoryczny, o czym 

świadczy zwrot legislacyjny "złoży oświadczenie, że spełnia warunki do 

zwolnienia". Odwołując się do leksykalnego znaczenia przytoczonego zwrotu 

można wnioskować, że w istocie istnieje potrzeba wykazania, a nie 

uprawdopodobnienia, iż stosowne oświadczenie zostało złożone (dotarło do 

organu podatkowego w jakiejkolwiek formie). W analizowanym przypadku nie 

można mówić nawet o uprawdopodobnieniu złożenia oświadczenia. Brak 

również dowodów, z których mogłoby wynikać, że podatniczka (lub działająca 

w jej imieniu ciotka) została wprowadzona w błąd przez urzędnika organu, co 

do spełnienia wszystkich warunków uzyskania ulgi meldunkowej. Zasadnie 

zatem Sąd pierwszej instancji przyjął, że Skarżąca nie złożyła wymaganego 

prawem oświadczenia o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej w 

ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia 2010 r. Organy dokonały 

prawidłowej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, co 

zasadnie znalazło aprobatę Sądu pierwszej instancji. Formułując zarzut 

naruszenia art. 187 § 1 O.p. strona nie tyle wskazuje na niekompletność 

zgromadzonego materiału dowodowego, ile wyprowadzenie przez organy 

niewłaściwych wniosków. Brak jednakże w skardze kasacyjnej zarzutu 

naruszenia art. 191 O.p. (w powiązaniu z właściwą regulacją ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi), niweczy możliwość 

skutecznego zwalczenia dokonanej przez organy oceny dowodów, przyjętej 

przez Sąd pierwszej instancji. Trudno także odnieść do formułowanego w 
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podstawach kasacyjnych zarzutu naruszenia art. 199a § 1 i 2 O.p., albowiem 

przepisu takiego w ustawie tej nie ma. Błędnej nawet oceny okoliczności 

faktycznych, czy też wadliwości argumentacji dotyczącej wykładni lub 

zastosowania prawa materialnego, nie można utożsamiać z brakami 

formalnymi uzasadnienia wyroku pierwszoinstancyjnego w rozumieniu art. 

141 § 4 p.p.s.a. Sąd pierwszej instancji nie naruszył również art. 134 § 4 

p.p.s.a., podzielając stanowisko organów, że zeznania K.N. nie potwierdzają 

faktu terminowego złożenia oświadczenia w rozumieniu art. 21 ust. 21 

u.p.d.o.f. 

To wszystko sprawia, że Naczelny Sąd Administracyjny, działając na 

podstawie art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji. O kosztach 

postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 w zw. z art. 

205 § 2 oraz art. 209 p.p.s.a.” 

 

Wyrok z dnia 18 lipca 2018 r. sygn. II FSK 2003/16 

 

[niekorzystny] 

 

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 r. 

na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I. O. od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 marca 2016 r. 

sygn. akt I SA/Lu 1316/15 w sprawie ze skargi I. O. na decyzję Dyrektora 

Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 14 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

1) oddala skargę kasacyjną, 

2) zasądza od I. O. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Lublinie kwotę 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) złotych tytułem 

zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

 

1. Wyrokiem z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 1316/15, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę I. O. na decyzję 

Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 14 września 2015 r. w 

przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 

2010 r. Treść uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia dostępna jest na stronie 

internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dalej zwana: "CBOSA"). 

2.1. W skardze kasacyjnej pełnomocnik skarżącej wniósł o uchylenie 

zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpoznania. Autor skargi kasacyjnej na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy 
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z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; zwana dalej: 

"p.p.s.a.") zarzucił: 

1.  naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na 

wynik sprawy, tj.: - art. 1 § 1  oraz § 2  w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c  

p.p.s.a. w zw. z art. 121 , art. 122 , art. 180 § 1 , art. 187  i art. 191  

Ordynacji podatkowej polegające na oddaleniu, zamiast uwzględnieniu 

skargi, a w konsekwencji nieuchyleniu decyzji organów administracji 

podatkowej obu instalacji, pomimo że obie decyzje zostały wydane bez 

zebrania pełnego materiału dowodowego, skutkiem czego niemożliwym 

było jego pełne i prawidłowe rozważenie przez organy podatkowe, bez 

zachowania warunków bezstronności i bez uwzględnia okoliczności 

korzystnych dla strony, a w konsekwencji ustaleniu niezgodnego z 

prawdą stanu faktycznego, co skutkowało utrzymaniem w mocy 

wadliwego rozstrzygnięcia poprzez nieuprawnione uznanie, że skarżąca 

nie spełniła warunku do ulgi meldunkowej w sytuacji złożenia 

oświadczenia wymaganego przepisem art. 21 ust. 21  ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; 

dalej zwana: "u.p.d.o.f."). Okoliczność ta ma istotne znaczenie w 

niniejszej sprawie, uznać zatem należy, że powyższe uchybienia miały 

istotny wpływ na jej wynik, gdyż wyczerpujące zebranie całego 

materiału dowodowego oraz prawidłowa jego ocena doprowadziłaby 

bowiem bez wątpienia do zupełnie odmiennego rozstrzygnięcia. Sąd I 

instancji winien w takiej sytuacji stwierdzić, że ustalenia faktyczne 

organów podatkach, które stały się podstawą do zastosowania 

przepisów prawa materialnego są wadliwe i uchylić zaskarżoną decyzję; 

- art. 141 § 4  p.p.s.a. poprzez powtórzenie w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku argumentacji organów I i II instancji, bez 

odniesienia się do nich w sposób wyczerpując w kontekście 

konkretnych zarzutów skargi, zwłaszcza w sytuacji, gdy podzielając 

ocenę sprawy dokonaną przez organy w postępowaniu podatkowym, sąd 

nie podziela argumentów strony skarżącej, a przedstawienia w 

uzasadnieniu własnego stanowiska sądu nie można zastępować 

ogólnikową aprobatą stanowiska organów orzekających. Naruszenie 

powyższego przepisu miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż 

dokonana ocena stanu faktycznego nie obejmująca wszystkich 

elementów jest z założenia wadliwa, zaś WSA w Lublinie ograniczył się 

jedynie do przepisania fragmentów decyzji organu odwoławczego i nie 

przedstawił własnych rozważań i powodów, dla których wnioski 

organów podatkowych wynikające z zebranego materiału dowodowego 

uznał za własne; - art. 12 § 6 pkt 2  Ordynacji podatkowej poprzez jego 

niezastosowanie i bezpodstawne przyjęcie przez WSA w ślad za 

ustaleniami organów podatkowych, że dowód nadania oświadczenia nie 
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stanowi o jego doręczeniu i przyjęcie przez organ, że przedmiotowe 

pismo nie wpłynęło w terminie pomimo przedstawienia przez stronę 

oryginału dowodu z dokumentu w postaci potwierdzenia nadania 

przesyłki poleconej z dnia 28 kwietnia 2011 r. u operatora Poczta 

Polska SA, jednoznacznie potwierdzającego, że skarżący w ustawowym 

terminie i we właściwym miejscowo organie podatkowym złożył 

oświadczenie, spełniając przy tym samym wszystkie przewidziane 

ustawą warunki do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu 

uzyskanego ze sprzedanej w 2010 r. nieruchomości; 

2.  naruszenia prawa materialnego, tj. art. 21 ust. 1 pkt 126  u.p.d.o.f. 

w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. przez jego niewłaściwe 

zastosowanie i przyjęcie, że strona podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy w przypadku 

prawidłowo zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego niezbicie 

wynikałoby, iż strona złożyła we właściwym czasie oświadczenie o 

korzystaniu z ulgi meldunkowej. 

2.2. W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł o jej oddalenie. 

 

Uzasadnienie prawne 

 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

3.1. Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie. 

3.2. Istota niniejszej sprawy sprowadza się przede wszystkim do 

kwestii oceny prawidłowości dokonanych przez organy podatkowe ustaleń 

faktycznych i ich kontroli dokonanej przez Sąd I instancji. Zarzut naruszenia 

prawa materialnego został sformułowany jako błąd subsumcji i jego 

zasadność zależy w sprawie od ustaleń faktycznych. Tym niemniej należy w 

pierwszej kolejności poczynić uwagi odnoszące się do charakteru regulacji i 

zwolnienia podatkowego, które obowiązywało z mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 

u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są 

przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a) budynku mieszkalnego, jego 

części lub udziału w takim budynku, b) lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c) spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, 

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału 

w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu 

wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 

miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. W świetle art. 21 

ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, miało 

zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia 

dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złożył 
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oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika. Przepis art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. obowiązywał w 

latach 2007-2008. W stanie prawnym obowiązującym od 2009 r. (czyli w 

adekwatnym do rozpoznawanej sprawy, gdyż dotyczy ona zobowiązania za 

2010 r.), art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. nie obowiązywał. Zgodnie bowiem z art. 8 

ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. 

zm.; dalej ustawa zmieniająca z 2008 r.), oświadczenie, o którym mowa w 

art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f., podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f., za rok podatkowy, w którym 

nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 

pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. W tym przypadku 14-dniowy termin określony w art. 

21 ust. 21 u.p.d.o.f. nie ma zastosowania. Unormowanie to wymagało zatem 

po pierwsze zameldowania na pobyt stały minimum przez okres 12 miesięcy 

oraz po drugie złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do ulgi w 

zawitym terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku 

podatkowym, w którym dokonano zbycia nieruchomości. Jak wynika z 

powyższego, o spełnieniu celu (funkcji) tych przepisów dotyczących 

zwolnienia podatkowego decyduje, po pierwsze zameldowanie przez 

określony czas w zbywanej nieruchomości; po drugie, złożenie oświadczenia 

o tym, że podatnik spełnia warunki zwolnienia. Cel przepisu jest z pewnością 

zrealizowany już po spełnieniu pierwszego warunku. Z trudnych do ustalenia 

przyczyn legislator podatkowy zdecydował się jednak na wprowadzenie 

dodatkowego obostrzenia w postaci złożenia oświadczenia o spełnieniu 

warunków do ulgi. Innymi słowy podatnik, który był zameldowany w 

zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy 

przed datą jego zbycia, spełnił już cel zwolnienia z opodatkowania. Trudno 

byłoby bowiem zakładać, że cel przepisu kreującego zwolnienie podatkowe 

realizowany jest poprzez oświadczenie podatnika. Niemniej wykładnia 

językowa art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w zw. z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. 

oraz art. 8 ustawy zmieniającej z 2008 r. wskazuje jednoznacznie, że 

warunkiem zastosowania ulgi meldunkowej jest złożenie odpowiedniego 

oświadczenia. Podkreślenia wymaga, że oświadczenie to musiało zostać 

złożone w określonym miejscu, a mianowicie w urzędzie skarbowym, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika. 

3.3. Należy podkreślić, że w trakcie postępowania podatkowego 

strona nie złożyła, ani nie zaoferowała żadnego dowodu dotyczącego 

złożenia posiadanego przez nią oświadczenia w urzędzie skarbowym. 

Okoliczności tej nie mógł potwierdzić dowód nadania przesyłki 

poleconej z dnia 28 kwietnia 2011 r. Wynika z niego jedynie tyle, że mąż 
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podatniczki wysłał w tym dniu listem poleconym przesyłkę adresowaną do 

"Naczelnika US w L.". Z tego dowodu nadania, jak również z opisu na 

kopercie nie wynika aby w przesyłce tej znajdowało się również oświadczenie 

podatniczki z dnia 27 kwietnia 2011 r. o korzystaniu z ulgi meldunkowej, 

które zostało przez nią przedłożone w toku postępowania podatkowego. Nie 

może zostać uznany za przesądzający dla wysyłki tego oświadczenia wraz z 

zeznaniem rocznym PIT-36 fakt jego sporządzenia i wydruku w mieszkaniu 

świadka R. Z. Istotne bowiem znaczenie ma złożenie, czyli wpływ 

(dostarczenie, doręczenie) oświadczenia o określonej treści do organu 

podatkowego. Należy wskazać, że w trakcie postępowania podatkowego 

podjęto na szeroką skalę kwerendę w jednostkach organizacyjnych w Urzędu 

Skarbowego w L., mającą na celu ustalenie, czy do korespondencji, która 

wpłynęła do Urzędu Skarbowego w dniu 4 maja 2011 r. nie dołączono 

omyłkowo oświadczenia, na złożenie którego powoływała się skarżąca. W 

zapytaniu do poszczególnych komórek organizacyjnych podano pełne dane 

personalne, adres zamieszkania oraz prawidłowy nr NIP podatniczki. 

Poszukiwania te nie potwierdziły okoliczności wpływu do organu 

podatkowego oświadczenia podatniczki o woli korzystania z ulgi. 

Jednocześnie wskazują one na podjęcie przez organ podatkowy działań, które 

miały na celu wszechstronne zbadanie tej okoliczności w zgodzie z nakazami 

płynącymi z art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Istotne jest to, że 

po podniesieniu tej okoliczności organ podatkowy stosownie do art. 122 i art. 

187 § 1 Ordynacji podatkowej podjął próbę jej wyjaśnienia, zaś brak jej 

potwierdzenia nie może stanowić o wadliwości, czy braku staranności organu 

podatkowego, a tym bardziej dowodzić faktu złożenia oświadczenia w 

urzędzie skarbowym. Nie można także uznać, że organy naruszyły art. 121 § 

1, art. 180 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez jednostronne 

prowadzenie postępowania i przeprowadzanie dowodów wyłącznie na 

okoliczności niekorzystne dla strony. Podkreślenia wymaga, że organy 

przeprowadziły dowód z zeznań świadka i zapewniły stronie możliwość 

czynnego udziału w tym przesłuchaniu. Oceniły ten dowód zgodnie z zasadą 

swobodnej oceny dowodów, zestawiając go z innymi dowodami zebranymi w 

sprawie, w tym także z ustaleniami dotyczącymi sposobu przyjmowania pism 

od interesantów w urzędzie skarbowym. Niekorzystny dla strony wynik 

postępowania dowodowego nie może być tylko z tego powodu utożsamiany z 

wadliwym, niezgodnym z prawem postępowaniem organów podatkowych. 

 

3.4. Za całkowicie bezzasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 12 

§ 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że termin uważa się za 

zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w polskim 

urzędzie konsularnym. Istota sporu sprowadza się do ustalenia faktycznego 
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dotyczącego zawartości przesyłki nadanej przez męża skarżącej, a w 

szczególności czy zawierała ona także oświadczenie o korzystaniu z tzw. ulgi 

meldunkowej. Jak zaś wskazano powyżej nie ma żadnych podstaw aby 

przypuszczać, że pracownicy Urzędu Skarbowego zagubili oświadczenie 

skarżącej o spełnieniu warunków do omawianego zwolnienia podatkowego, 

które miałoby znajdować się w kopercie przesyłki poleconej nadanej przez jej 

męża. 

 

3.5. Pozbawiony podstaw jest także zarzut naruszenia przez WSA w 

Lublinie art. 141 § 4 p.p.s.a. Przepis ten ma charakter formalny i określa 

niezbędne elementy, jakie powinno zawierać uzasadnienie wyroku, a 

mianowicie zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w 

skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz 

jej wyjaśnienie. Zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. jako samodzielnej 

podstawy kasacyjnej może być skutecznie postawiony w dwóch sytuacjach, 

tj.: (a) gdy uzasadnienie wyroku nie zawiera wszystkich elementów, 

wymienionych w tym przepisie i (b) gdy w ramach przedstawienia stanu 

sprawy, wojewódzki sąd administracyjny nie wskaże, jaki i dlaczego stan 

faktyczny przyjął za podstawę orzekania. Naruszenie to musi być przy tym 

na tyle istotne, aby mogło mieć wpływ na wynik sprawy, co wynika z art. 174 

pkt 2 p.p.s.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 

maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1451/16, publ. LEX nr 2503154). W 

orzecznictwie przyjmuje się, że wadliwość uzasadnienia może stanowić 

usprawiedliwioną podstawę kasacyjną naruszenia przepisów postępowania, 

gdy uzasadnienie nie pozwala na kasacyjną kontrolę orzeczenia, co w 

rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca (por. wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 28 września 2009 r., sygn. akt I OSK 1605/09; z 27 

października 2010 r., sygn. akt II GSK 900/09, z 5 listopada 2010 r., sygn. 

akt II OSK 1713/10, z 30 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 745/11; 

dostępne w systemie CBOSA na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Zarzut 

naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. nie może sprowadzać się do polemiki z 

przedstawionym w uzasadnieniu wyroku stanowiskiem sądu, nawet jeżeli 

posługuje się argumentacją zbieżną z przedstawioną przez organy 

podatkowe. Ocena autora skargi kasacyjnej, że uzasadnienie wyroku jest dla 

niego nieprzekonywujące, nie może stanowić skutecznej przesłanki 

uwzględnienia tego zarzutu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 6 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1398/15, publ. CBOSA). 

 

3.6. W rezultacie bezpodstawny okazał się zarzut naruszenia prawa 

materialnego z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym 

w 2008 r. przez jego niewłaściwe zastosowanie. Nie można także przyjąć aby 

skarżąca złożyła oświadczenie o zamiarze korzystania z ulgi meldunkowej 

poprzez wpisanie kwoty "0" w pozycji 207 deklaracji PIT-36 za 2010 r. Należy 
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zauważyć, że jak wskazano powyżej ustawodawca wymaga złożenia 

oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia, które może przybrać dowolną 

formę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 

2018 r., sygn. akt II FSK 1019/16, publ. CBOSA). Nie oznacza to, że 

zadeklarowanie kwoty podatku do zapłaty w wysokości "0" zł było 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o korzystaniu z "ulgi 

meldunkowej". Jedynie na marginesie należy wskazać, że kwotę podatku z 

tytułu zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub 

wybudowanych w latach 2007-2008 należało zadeklarować w pozycji 194 

zeznania PIT-36 za 2010 r., która nie została przez podatniczkę wypełniona. 

3.7. Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie 

art. 184 p.p.s.a. oddalił skargę kasacyjną. O kosztach postępowania 

kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 i art. 205 § 2 p.p.s.a. w 

zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a i § 2 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w 

sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804).” 

 

4. Orzecznictwo – grunty pod liniami 

 

Przykładowe wyroki, z których wynika, że grunty pod liniami – jeżeli 

nie jest prowadzona na nich działalność gospodarcza wykluczająca 

prowadzenie gospodarki leśnej lub rolnej – powinny być opodatkowane 

podatkiem leśnym/rolnym: 

 

NSA z 2 kwietnia 2010 r., sygn. II FSK 1942/08 

 

„Podstawowym kryterium wynikającym z art. 2 ust. 2 u.p.o.l. 

rozgraniczającym zaliczenie do przedmiotu opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości, podatkiem rolnym czy też podatkiem leśnym jest klasyfikacja 

w ewidencji gruntów i budynków. Dopiero kolejnym kryterium jest 

okoliczność, czy grunt został zajęty na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 

Zatem jeżeli okaże się, że podatnik posiada użytki rolne i leśne, to 

należy stwierdzić, czy są one zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Jak zauważa L. Etel w komentarzu: Podatki i opłaty 

samorządowe (Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 48) grunty "zajęte" to grunty, 

na których w rzeczywistości wykonywane są czynności składające się na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 
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Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznaczną 

podstawą do opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów 

oznaczonych symbolami LsV, LsVI oraz PsVI, których właścicielem jest 

skarżąca, będzie fakt ich zajęcia na działalność gospodarczą, czyli 

rzeczywiste wykonywanie na nich czynności składających się na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Sytuację taką można upatrywać 

na przykład w zmianie przeznaczenia gruntów w planie przestrzennym, 

rozpoczęciu prac melioracyjnych, wytyczaniu dróg, przebudowie linii 

energetycznych, wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnych. 

 

Dopiero stwierdzenie, że grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości pozwalało na stosowanie innych przepisów ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, w tym dotyczących trybów i warunków 

płatności, czy też stawek podatku. Nie można zatem było posługiwać się 

definicją gruntów związanych z działalnością gospodarczą wskazaną w art. 

1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l., która sformułowana była dla potrzeb określenia 

właściwej stawki podatku, bez uprzedniego ustalenia, czy dany grunt w ogóle 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega. Definicja ta nie służy 

określeniu zakresu przedmiotowego podatku od nieruchomości.” 

 

 

WSA w Gorzowie Wlkp. z 11 września 2014 r., sygn. I SA/Go 413/14  

 

 

„Mając na uwadze powyższe, koniecznym jest poczynienie, za pomocą 

wszystkich dostępnych środków dowodowych, precyzyjnych ustaleń 

faktycznych co do tego, czy sporne grunty zostały zajęte na działalność 

gospodarczą, w wyżej wskazanym rozumieniu. Organ będzie zobowiązany 

więc ustalić, jakiego rodzaju działalność jest prowadzona na spornych 

gruntach, a w przypadku ustalenia iż prowadzona jest działalności 

gospodarcza także na jakiej powierzchni jest ona prowadzona. Tylko bowiem 

ewentualne stwierdzenie, że tereny te zostały zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej, będzie uzasadniało opodatkowanie gruntów 

leśnych podatkiem od nieruchomości. Przy czym, organ winien mieć na 

uwadze, że musi to być zajęcie rzeczywiste i trwałe, a zarazem 

wykluczające możliwość prowadzenia gospodarki leśnej. 

 

Sąd w składzie orzekającym, podziela pogląd wyrażony przez NSA w 

wyroku z 22 września 2011r. sygn. akt II FSK 559/1, zgodnie z którym, 

zakres przedmiotu opodatkowania musi być określony precyzyjnie, a 

interpretacja przepisów dotyczących tegoż przedmiotu opodatkowania nie 

może być rozszerzająca. W uzupełnieniu powyższych rozważań, koniecznym 

jest również wskazanie, że dopiero stwierdzenie, że grunt podlega 
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opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości pozwala na stosowanie innych 

przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym dotyczących 

trybów i warunków płatności, czy też stawek podatku. Nie należy przy tym 

posługiwać się definicją gruntów związanych z działalnością gospodarczą 

zawartą w art. 1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l., która sformułowana została dla 

potrzeb określenia właściwej stawki podatku, bez uprzedniego ustalenia, czy 

dany grunt w ogóle opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega. 

Definicja "gruntów związanych z działalnością gospodarczą" nie służy 

określeniu zakresu przedmiotowego podatku od nieruchomości. 

Całokształt przedstawionych powyżej rozważań znajduje oparcie w doktrynie 

i w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym miedzy innymi, w wyroku 

NSA z dnia 16 lipca 2010r. II FSK 1637/09; w prawomocnym wyroku WSA w 

Warszawie z dnia 28 maja 2008r.; w glosie aprobującej: Etel L. Teszner K. do 

wyroku NSA z dnia 14 listopada 2008r., II FSK 1101/07, w wyroku NSA z 

dnia 2 kwietnia 2010r., II FSK 1942/08 i w glosie aprobującej Pahl B do tego 

orzeczenia; Leonard Etel w "Podatek Rolny, Podatek Leśny" str. 242-243, 

wyd. Wolters Kluwer Polska SA, 2012 r.” 

 

 

WSA w Warszawie z 5 listopada 2014 r., sygn. III SA/Wa 688/14 

 

 

„Z przepisu tego bowiem jednoznacznie wynika, iż klasyfikacja gruntu 

w ewidencji gruntów i budynków jako użytku rolnego powoduje jego 

opodatkowanie podatkiem rolnym i wyłączenie z opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości. Jedynie w jednym przypadku możliwe jest opodatkowanie 

podatkiem od nieruchomości użytku rolnego. Mowa tutaj o sytuacji, gdy 

grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż 

działalność rolnicza). W sytuacji, gdy z ewidencji gruntów i budynków wynika 

w sposób niezbity, że grunty zostały sklasyfikowane jako las (lub użytki 

rolne), to aby opodatkować takie grunty podatkiem od nieruchomości należy 

udowodnić, że są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Sąd 

podziela wyrażany w orzecznictwie oraz w doktrynie pogląd, iż "zajęcie na 

prowadzenie działalności gospodarczej" dotyczy tylko takich gruntów, na 

których faktycznie w danym momencie działalność taka jest prowadzona 

oraz że w rzeczywistości na gruncie są wykonywane czynności składające się 

na prowadzenie działalności gospodarczej (por. Morawski W. (red.), Brzezicki 

T., Lasiński-Sulecki K., Łunarski O., Majka P., Wantoch-Rekowski J., 

Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Komentarz. Linie interpretacyjne. LEX, 2013). Działania faktyczne rozumieć 

należy jako obserwowalne na gruncie, których prowadzenie uniemożliwia 

dotychczasowe (tj. rolne lub leśne) wykorzystanie danego gruntu. 
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W przedmiotowej sprawie organ podatkowy nie wykazał, iż grunty zostały 

faktycznie zajęte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez 

Skarżącą.” 

 

 

WSA w Szczecinie z 28 stycznia 2015 r., sygn. I SA/Sz 1046/14 

 

 

„Pojęcie "gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej" 

nie jest tożsame z pojęciem "gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej" (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w W z dnia 8 sierpnia 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 

346/05, Lex nr 177321). 

 

W tej sytuacji kluczowe staje się wyjaśnienie pojęcia użytków rolnych 

"zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność 

rolna, gdyż ta w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 u.p.o.l. działalnością 

gospodarczą nie jest. 

 

Brak definicji legalnej "gruntów zajętych" na prowadzenie działalności 

gospodarczej powoduje, że należy posiłkować się przy interpretacji tego 

określenia jego językowym znaczeniem. A zatem, przez pojęcie gruntów 

"zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć 

faktyczne wykonanie konkretnych czynności, działań na gruncie, 

powodujących osiągnięcie zamierzonych celów lub konkretnego rezultatu 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podobnie L. Etel w 

opracowaniu: Podatki i opłaty samorządowe (Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 

48) stwierdza, że grunty "zajęte" to grunty, na których w rzeczywistości 

wykonywane są czynności składające się na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 

Ponadto wskazać należało, że dopiero stwierdzenie, że grunt podlega 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości pozwala na stosowanie innych 

przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym dotyczących 

trybów i warunków płatności, czy też stawek podatku. Nie można zatem 

posługiwać się definicją gruntów związanych z działalnością gospodarczą 

zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., która została sformułowana dla 

potrzeb określenia właściwej stawki podatku, bez uprzedniego ustalenia, czy 

dany grunt w ogóle opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega. 

Definicja "gruntów związanych z działalnością gospodarczą" nie służy bowiem 

określeniu zakresu przedmiotowego podatku od nieruchomości. 

Przedstawione powyżej rozważania znajdują oparcie w doktrynie i w 

orzecznictwie sądów administracyjnych. 
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Reasumując, z powyższych rozważań wynika, że jednoznaczną 

podstawą do opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych 

będzie fakt ich zajęcia na działalność gospodarczą, czyli rzeczywiste i trwałe 

wykonywanie na nich czynności składających się na prowadzenie 

działalności gospodarczej. Co więcej, muszą to być czynności 

wykonywane w sposób trwały i wykluczający prowadzenie innej 

działalności, w tym przypadku rolnej. A więc nie mogą to być czynności 

incydentalne (tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W z 

dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2129/08; także Leonard Etel, 

Podatek rolny, podatek leśny, Komentarz, Warszawa 2012, s. 243).” 

 

Przykładowe wyroki, z których wynika, że grunty pod liniami 

powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości w stawce 

najwyższej (diametralna zmiana stanowiska sądów): 

 

 

NSA z 1 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3714/14 

 

 

„Słuszne są podnoszone w tej mierze w skardze kasacyjnej argumenty, iż z 

art. 2 ust. 2 u.p.o.l. nie wynika, aby na gruntach zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej nie mogła być prowadzona inna działalność (tu - 

leśna), o ile specyfika prowadzonej działalności gospodarczej na to pozwala. 

Nie ma to jednak wpływu na opodatkowanie takich gruntów, o ile są zajęte 

na prowadzenie działalności gospodarczej i jest to główny i podstawowy cel 

ich wykorzystywania. W związku z powyższym, podniesiony w skardze 

kasacyjnej zarzut błędnej wykładni art. 2 ust. 2 u.p.o.l. uznać należy za 

trafny.” 

 

 

WSA w Olsztynie z 6 lutego 2020 r., sygn. I SA/Ol 742/19: 

 

 

„Podkreślenia wymaga, że w świetle art. 2 ust. 2 u.p.o.l. mającego 

charakter lex specialis względem przepisów regulujących opodatkowanie 

podatkiem rolnym i leśnym, już samo zajęcie gruntu na prowadzenie 

działalności gospodarczej skutkuje objęciem tych gruntów opodatkowaniem 

podatkiem od nieruchomości, niezależnie od tego czy prowadzona jest na 

nich inna działalność. 

 

[UWAGA: to są skutki napomknięcia mimochodem w uchwale na temat 

spoza jej zakresu – odpowiedni fragment uchwały cytujemy poniżej:] 
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Należy dodać, że w uzasadnieniu uchwały NSA z 9 grudnia 2019 r., 

II FPS 3/19 stwierdzono, że w orzecznictwie prezentowany jest 

jednolity pogląd, zgodnie z którym grunty leśne, nad którymi 

przebiegają linie elektroenergetyczne, są zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie przesyłu energii przez 

przedsiębiorstwo energetyczne. Wobec tego to, że grunty leśne, na 

których ustanowiono służebność przesyłu nie znajdują się w posiadaniu 

przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą, o czym stanowi art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., nie oznacza, 

że nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Przez pojęcie 

gruntów "zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej, o czym 

stanowi art. 2 ust. 2 u.p.o.l., należy rozumieć faktyczne wykonywanie 

konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących dokonanie 

zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą (por. np. wyrok NSA z 28 

października 2019 r., sygn. akt II FSK 1652/19). Oznacza to, że chodzi 

tu o zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, do której 

odwołuje się ustawodawca w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., a więc 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.). 

Przyjęcie powyższego sposobu rozumienia przepisów prawa materialnego 

przesądzało o zakresie postępowania dowodowego w postępowaniu 

podatkowym. Uznanie, że grunt leśny obejmujący pas techniczny pod 

napowietrznymi liniami energetycznymi jest zajęty na działalność 

gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przez 

sam fakt ustanowienia na nim służebności przesyłu. Sąd za niezasadne 

uznał w związku z tym sformułowane w skardze zarzuty naruszenia prawa 

procesowego przez niepodjęcie wszystkich niezbędnych działań w celu 

wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. 

 

[A tu skandaliczne – w tym kontekście – uwagi o zastosowaniu zasady in 

dubio pro tributario:] 

 

Skarżący wywodził z niego obowiązek stosowania przez organy 

podatkowe fundamentalnej dla prawa podatkowego zasady in dubio pro 

tributario, Na tle powyższego zarzucono, że organ II instancji naruszył art. 2a 

O.p., ponieważ w związku ze zmianą przepisów podatkowych przed 

wydaniem swojej decyzji w postępowaniu odwoławczym, powinien był 

zastosować wobec podatnika nowe, korzystniejsze prawo. 

 

Ze stanowiskiem tym nie sposób się zgodzić, gdyż stosowanie przepisu 

art. 2a o.p. wchodzi w grę w sytuacji "niedających się usunąć wątpliwości co 
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do treści przepisów prawa podatkowego". W rozpoznanej sprawie nie 

zaistniały takie wątpliwości, których nie dałoby się usunąć w drodze 

wykładni. 

 

Naruszenie zasady in dubio pro tributario byłoby natomiast aktualne 

wówczas, gdyby wyniki wykładni doprowadziły do wyłonienia kilku hipotez 

interpretacyjnych, z których żadna nie byłaby przekonująca, a mimo to Sąd 

wybrałby opcję niekorzystną dla podatnika. Innymi słowy, naruszenie 

wspomnianej zasady to nierespektowanie w takich warunkach wyboru przez 

podatnika hipotezy interpretacyjnej (spośród kilku możliwych) najbardziej 

dla niego korzystnej (szerzej: B. Brzeziński, O wątpliwościach wokół zasady 

rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. PP nr 4/2015, s. 17 i n.). 

Taka sytuacja w rozpoznanej sprawie nie miała miejsca.” 

 

Najnowsza uchwała II FPS 3/19 – Uchwała abstrakcyjna, podjęta na 

wniosek Prezesa NSA z 9 grudnia 2019 r.: 

 

"Czy przedsiębiorstwo energetyczne, w związku z zawarciem z Lasami 

Państwowymi umowy umożliwiającej wykonywanie służebności przesyłu na 

gruntach [pic]Skarbu Państwa znajdujących się pod zarządem Lasów 

Państwowych, jest - stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170, ze zm.) - podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym 

podatkiem od tych gruntów?" podjął następującą uchwałę: Przedsiębiorca 

przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 

Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu 

Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych 

gruntów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), 

w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. 

 

W uchwale tej NSA referując treść wniosku Prezesa NSA o jej podjęcie 

wyraźnie zaznacza: 

 

„Jednocześnie podkreślono, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego prezentowany jest jednolity pogląd, zgodnie z którym 

grunty leśne, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, są zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu energii przez 

przedsiębiorstwo energetyczne. To skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem 

od nieruchomości według najwyższych stawek, a konstatacji takiej nie stoi 

na przeszkodzie możliwość prowadzenia na tych gruntach, w ograniczonym 

zakresie, określonych czynności w ramach działalności leśnej (zob. np. 
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wyroki NSA z dnia: 15 lutego 2019 r. II FSK 3205/18; 19 lutego 2019 r. II 

FSK 1325/18; 28 lutego 2019 r. II FSK 3204; 29 maja 2018 r., sygn. akt II 

FSK 1846/18; 15 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 795/07; 11 sierpnia 

2017 r., sygn. akt II FSK 2177/15; 4 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 

1541/15; 17 czerwca 2016 r. sygn. akt II FSK 1315/14, II FSK1391/14, II 

FSK 1392/14 i II FSK 1387/14; 9 czerwca 2016 r. sygn. akt II FSK 1156/14, 

II FSK 1157/14 i II FSK 1238/14; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych, https://orzeczenia.nsa.gov.pl; dalej zwana: "CBOSA"). 

Natomiast, jak wskazano powyżej, w orzecznictwie sądów administracyjnych 

wyrażane są odmienne zapatrywania co do podmiotu posiadającego status 

podatnika podatku od nieruchomości od takich gruntów. Podkreślenia 

wymaga, że rozbieżne poglądy, w tej materii posiadają podobną reprezentację 

w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zapadłym w 

porównywalnym czasie.” 


