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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 33

Już 3 września 2013 r. przeczytasz o podatkach
Zwolnienie z VAT

Podatnik prowadzący sprzedaż 
towarów przez Internet może korzy-
stać ze zwolnienia podmiotowego 
z VAT, tj. ze względu na wysokość 
osiąganych obrotów. Z art. 113 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług 
wynika, że zwalnia się z VAT podat-
ników, u których wartość sprzeda-
ży opodatkowanej nie przekroczyła 
łącznie w poprzednim roku podat-
kowym kwoty 150 000 zł. Do war-
tości sprzedaży nie wlicza się kwoty 
podatku. Do wartości sprzedaży nie 
wlicza się również odpłatnej dostawy 
towarów ani odpłatnego świadcze-
nia usług zwolnionych od podatku, 
a także towarów, które na podstawie 
przepisów o podatku dochodowym 
są zaliczane przez podatnika do środ-
ków trwałych oraz wartości niema-
terialnych i prawnych podlegających 
amortyzacji. Podatnik prowadzący 
sprzedaż towarów przez Internet 
może korzystać tylko ze zwolnienia 
podmiotowego. Ustawa o podatku 
od towarów i usług nie przewiduje 
bowiem dla tego rodzaju czynności 
tzw. zwolnienia przedmiotowego, 
czyli z uwagi na rodzaj prowadzonej 
działalności.

Obowiązek podatkowy 
przy sprzedaży 
wysyłkowej

Jeżeli sprzedawca dokonuje do-
stawy zamówionego towaru dopiero 

po otrzymaniu pełnej należności od 
nabywcy, to otrzymaną wpłatę nale-
ży traktować jako zaliczkę. W takim 
przypadku obowiązek podatkowy 
w VAT powstaje zgodnie z art. 19 
ust. 11 ustawy o podatku od towa-
rów i usług. Z przepisu tego wynika, 
że jeżeli przed wydaniem towaru lub 
wykonaniem usługi otrzymano część 
należności, w szczególności: przed-
płatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obo-
wiązek podatkowy powstaje w dniu 
jej otrzymania w tej części. Oznacza 
to, że w sytuacji gdy sprzedawca do-
konuje dostawy zamówionego towa-
ru dopiero po otrzymaniu zapłaty od 
nabywcy na swój rachunek bankowy, 
to obowiązek podatkowy z tytułu tej 
dostawy powstaje z chwilą otrzyma-
nia tej kwoty. W takim przypadku dla 
momentu powstania obowiązku po-
datkowego nie ma znaczenia, kiedy 
zostanie wystawiona faktura lub do-
starczony towar.

Faktura korygująca
W praktyce zdarza się, że nabyw-

cy towarów przez Internet z różnych 
przyczyn zwracają towar. W takim 
przypadku sprzedawca ma obowią-
zek wystawienia faktury korygującej. 
Ponieważ przepisy ustawy o podatku 
od towarów i usług wymagają po-
siadania przez sprzedawcę potwier-
dzenia odbioru faktury korygującej 
przez nabywcę i od tego faktu uza-
leżniają prawo do obniżenia wyka-
zanego uprzednio VAT należnego od 

sprzedaży towaru, który następnie 
został sprzedawcy zwrócony, więc 
w regulaminie sprzedaży warto na 
przykład zastrzec, że w przypadku 
zwrotu towaru należność za towar 
zostanie zwrócona pod warunkiem 
potwierdzenia odbioru faktury kory-
gującej przez nabywcę. W tym miej-
scu należy podkreślić, że posiada-
nie przez sprzedawcę tylko dowodu 
w postaci zwrotu prowizji przez in-
ternetowy portal aukcyjny, np. Alle-
gro, w sytuacji braku potwierdzenia 
odbioru faktury korygującej przez 
nabywcę nie jest wystarczającym do-
wodem, by dokonać korekty podatku 
należnego od sprzedaży.

Już wkrótce

Obowiązki składkowe wobec ZUS
NR 34 10–16 września 2013 r.

Jak rozliczać VAT  
w różnych rodzajach działalności 
NR 35 17–23 września 2013 r.

Jak rozliczać różnice kursowe
NR 36 24–30 września 2013 r.

W poprzednich numerach

Prawo pracy dla rodziców – zmiany
NR 28  23 lipca – 5 sierpnia 2013 r.

Jakie świadczenia sfinansuje zfśs
NR 29–30  6–19 sierpnia 2013 r.

Jakie świadczenia sfinansuje zfśs
NR 31  6–19 sierpnia 2013 r.
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Najbardziej wartościowym składnikiem majątku firmy są bez wąt-
pienia nieruchomości. Przedsiębiorcy często mają trudności w rozli-
czeniu transakcji związanych z ich udziałem. Trudności te biorą się 
zwykle z konieczności jednoczesnego uwzględnienia przepisów po-
datkowych oraz Kodeksu cywilnego.

Przyczyna tych problemów jest dosyć oczywista: transakcje na nie-
ruchomościach są przeprowadzane w firmach stosunkowo rzadko, 
wobec czego znajomość rozwiązań podatkowych, które są z nimi 
związane, nie jest tak powszechna jak w przypadku innych transakcji. 
W naszej publikacji omawiamy m.in. stawki do dostawy działki nieza-
budowanej oraz do nieruchomości ulepszonej w ramach pierwszego 
zasiedlenia, refakturowanie opłat za media na najemcę budynku lub 
lokalu, a także rozliczenie podatku naliczonego od zakupu nierucho-
mości używanej jednocześnie do celów działalności gospodarczej i do 
celów prywatnych.

Ponadto w Poradniku omawiamy procedurę podziału nieruchomo-
ści, kwestie związane z wyłączeniem nieruchomości z obrotu gospo-
darczego i obowiązki informacyjne związane z nieruchomościami. 
Nie zabraknie również informacji o instytucji ksiąg wieczystych.

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Stan prawny na 23 lipca 2013 r. 

Nieruchomości 
w działalności 
gospodarczej 
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nieruchomości w firmie 
– skutki rozliczeń Vat
nieruchomości to najbardziej wartościo
wy składnik firmowego majątku. trudno
ści w rozliczeniu transakcji związanych 
z ich udziałem biorą się jednak nie tyle 
z wartości, ile z konieczności jednoczes
nego uwzględnienia przepisów podatko
wych, w tym przepisów o Vat oraz Ko
deksu cywilnego. Kłopoty z podatkowym 
rozliczeniem biorą się też z tego, że trans
akcje na nieruchomościach są przepro
wadzane w firmie niezbyt często, wobec 
czego znajomość rozwiązań podatko
wych, które są z nimi związane, nie jest 
tak powszechna jak w przypadku innych 
transakcji. Ostatnie zmiany Vat dotyczą 
również nieruchomości. wprowadzenie 
definicji terenów budowlanych powinno 
zakończyć spory między podatnikami 
a organami podatkowymi.

Zastosowanie określonej stawki lub zwol-
nienia do dostawy działki niezabudowanej 
i do nieruchomości ulepszonej w ramach 
pierwszego zasiedlenia, refakturowanie opłat 
za media na najemcę budynku lub lokalu, 
a także rozliczenie podatku naliczonego od 
zakupu nieruchomości używanej jednocze-
śnie do celów działalności gospodarczej i do 
celów prywatnych – to tylko niektóre zagad-
nienia związane z obrotem nieruchomościa-
mi, które prędzej czy później mogą dotyczyć 
każdego przedsiębiorcy.

Użytkowanie wieczyste

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej dość 
często wykorzystują grunty stanowiące wła-
sność jednostek samorządu terytorialnego 
(lub Skarbu Państwa). Grunty te mogą być 
bowiem oddawane w użytkowanie wieczy-
ste, w wyniku czego oddający w użytkowa-
nie nadal pozostaje właścicielem gruntu, na-
tomiast użytkownik nabywa prawa zbliżone 
do praw właściciela. Zasady oddawania 
gruntów w użytkowanie wieczyste i gospo-
darowania nimi wynikają z przepisów 
art. 232–243 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm., dalej jako k.c.) oraz 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Nieruchomość gruntowa może zostać od-
dana w użytkowanie wieczyste zarówno oso-
bie fizycznej, jak i osobie prawnej. Z reguły 
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 
następuje na okres 99 lat, choć w wyjątko-
wych wypadkach, gdy cel gospodarczy użyt-
kowania wieczystego nie wymaga oddania 
gruntu na 99 lat, dopuszczalne jest jego od-
danie na okres krótszy. Jednak wówczas 
okres ten musi wynosić co najmniej 40 lat.

✔	CO na tO SĄD
Zawarcie umowy o przedłużenie użytkowa-
nia wieczystego na żądanie zgłoszone w ter-
minie określonym w art. 236 § 2 k.c. może 
nastąpić także po upływie okresu, na jaki 
prawo to zostało ustanowione.
Uchwała Sądu Najwyższego z 16 lutego 
2012 r., III CZP 94/11, niepublikowana.

Użytkowanie wieczyste może być przed-
miotem obrotu na rynku zarówno pierwot-
nym (w relacji: jednostka samorządu teryto-
rialnego – użytkownik wieczysty), jak 
i wtórnym (w relacji: użytkownik wieczysty 
– nabywca). Ustanowienie prawa wieczyste-
go użytkowania gruntu na rynku pierwotnym 
w umowie z jednostką samorządu terytorial-
nego (gmina, powiat) następuje na podstawie 
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami. Ustanowione w ten sposób prawo, 
przysługujące użytkownikowi wieczystemu, 
może być przedmiotem dalszego obrotu. 
Może ono zostać zbyte przez użytkownika 
wieczystego na rzecz kolejnego nabywcy na 
rynku wtórnym.

✔	CO na tO SĄD
W razie, gdy wspólnik pokrywa swój udział 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
wkładami niepieniężnymi w postaci prawa 
użytkowania wieczystego gruntu (własności 
nieruchomości) – konieczne jest zawarcie 
odrębnej umowy w formie aktu notarialnego 
dla przeniesienia tego prawa na rzecz spółki 
po jej zarejestrowaniu przez Sąd. Wszczę-
cie postępowania o rozwiązanie spółki nie 
stoi na przeszkodzie dochodzeniu żądania 

refakturowanie

rynek 
pierwotny
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nakazania wspólnikowi (w trybie art. 64 k.c.) 
złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntu (wła-
sności nieruchomości) w wykonaniu zobo-
wiązania wniesienia go do spółki. 
Uchwała Sądu Najwyższego z 5 grudnia 
1991 r., sygn. III CZP 128/91, niepubliko
wana.

Różne stawki VAT  
na opłatę roczną

Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie 
stanowi odpłatną dostawę towaru, co wyni-
ka z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm., dalej jako ustawa o VAT). Dokonuje się 
jej z chwilą wydania towaru, czyli oddania 
gruntu w użytkowanie wieczyste na podsta-
wie aktu notarialnego. Jednak obowiązek 
podatkowy nie powstaje w tym przypadku 
na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wyda-
nia gruntu, ale w sposób szczególny, okre-
ślony przez art. 19 ust. 16b ustawy o VAT. 
W przypadku oddania gruntu w użytkowa-
nie wieczyste obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą otrzymania całości lub części za-
płaty, nie później jednak niż z upływem 
terminu płatności poszczególnych opłat po-
bieranych z tego tytułu. Przy oddaniu grun-
tu w użytkowanie wieczyste obowiązek po-
datkowy związany jest więc z dniem 
otrzymania zapłaty bądź z upływem terminu 
płatności poszczególnych opłat. Sposób i ter-
miny opłat za wieczyste użytkowanie wyni-
kają z art. 71 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, który stanowi, że opłaty roczne 
wnosi się przez cały okres użytkowania wie-
czystego, w terminie do 31 marca każdego 
roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie 
pobiera się za rok, w którym zostało ustano-
wione prawo użytkowania wieczystego. 
W przypadku opłat rocznych, przy założeniu 

braku wpłat wcześniej dokonanych, obowią-
zek podatkowy powstaje najpóźniej z dniem 
31 marca każdego roku (art. 71 ust. 4 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami w po-
wiązaniu z art. 19 ust. 16b ustawy o podatku 
od towarów i usług).

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2013 r. stawka VAT wynosi 23%. 
Z kolei z art. 41 ust. 14a ustawy o VAT wyni-
ka, że w przypadku czynności podlegającej 
opodatkowaniu podatkiem, która została 
wykonana przed dniem zmiany stawki po-
datku, dla której obowiązek podatkowy po-
wstaje w dniu zmiany stawki podatku lub 
po tym dniu, czynność ta podlega opodat-
kowaniu według stawek podatku obowiązu-
jących dla tej czynności w momencie jej wy-
konania. Oznacza to, że jeżeli ustanowienie 
wieczystego użytkowania gruntu nastąpiło 
przed 1 stycznia 2011 r. (ale po 30 kwietnia 
2004 r.), to opłata roczna, dla której obo-
wiązek podatkowy powstał w 2013 r., pod-
lega opodatkowaniu według stawki obo-
wiązującej w momencie wydania gruntu 
w użytkowanie wieczyste, czyli nadal we-
dług stawki 22%. Stanowisko to podzielają 
również organy podatkowe, czego przykła-
dem jest interpretacja indywidualna Dyrek-
tora IS w Warszawie z 25 marca 2011 r. 
(nr IPPP3/443-1269/10-2/KB), w której 
czytamy, że: „(...) w przypadku pobierania 
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 
gruntu, którego oddanie nastąpiło przed 
1 stycznia 2011 r. i po 30 kwietnia 2004 r. 
stawka właściwa wynosić będzie nadal 
22%. Stanowisko takie wynika z faktu, 
iż w opisanych we wniosku przypadkach 
zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 41 ust. 14a znowelizowanej ustawy, 
zaś stawka 23% właściwa będzie dla grun-
tów oddawanych w użytkowanie wieczyste 
począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.”.

Dla zastosowania właściwej stawki VAT 
znaczenie ma data oddania gruntu w użyt-
kowanie wieczyste.

Tabela 1. Stawki VAT za użytkowanie wieczyste

Grunt oddany  
w użytkowanie wieczyste  

do 30 kwietnia 2004 r.

Grunt oddany w użytkowanie 
wieczyste w okresie od 1 maja 
2004 r. do 31 grudnia 2010 r.

Grunt oddany w użytkowanie 
wieczyste w okresie  
od 1 stycznia 2011 r.

Opłata roczna nie podlega 
VAT.

Opłata roczna podlega opo-
datkowaniu stawką 22%, 
chyba że dotyczy gruntów 
przeznaczonych na cele rolni-
cze – wówczas stosujemy 
zwolnienie.

Opłata roczna podlega opo-
datkowaniu stawką 23%, 
chyba że dotyczy gruntów 
przeznaczonych na cele rolni-
cze – wówczas stosujemy 
zwolnienie.

opłaty 
 roczne

stawka VAT
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pRZyKŁaD

Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej. W marcu 2013 r. 
otrzymała fakturę za opłatę roczną należną za 2013 r. w kwocie 10 000 zł plus VAT we-
dług stawki 22% w kwocie 2200 zł (użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed 
1 stycznia 2011 r.). Zobowiązanie w kwocie 12 200 zł firma powinna zapłacić do 
2 kwietnia 2013 r.
Ewidencja operacji gospodarczych związanych z opłatą roczną wnoszoną z tytułu użytko-
wania wieczystego gruntu może przebiegać następująco:
1. Faktura – opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu:

a) wartość netto
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 10 000 zł

b) VAT naliczony:
Wn konto 221 „Podatek VAT naliczony i jego rozliczenie” 2200 zł

c) zobowiązanie z tytułu opłaty rocznej:
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  12 200 zł

2. PK – zarachowanie opłaty rocznej w ciężar kosztów:
Wn konto 403 „Podatki i opłaty” 10 000 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 10 000 zł

3. B – zapłata opłaty rocznej za 2013 r.:
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  12 200 zł
Ma konto 130 „Bieżący rachunek bankowy”  12 200 zł

Konto 130
Bieżący rachunek bankowy

Konto 221
Podatek VAT naliczony i jego rozliczenie

Sp.) 100 000  12 200 (3 1b) 2200

Konto 240
Pozostałe rozrachunki

Konto 300
Rozliczenie zakupu

3) 12 200  12 200 (1c 1a) 10 000  10 000 (2

Konto 403
Podatki i opłaty

2) 10 000

Jeśli natomiast oddanie gruntu w użytko-
wanie wieczyste nastąpi w 2013 r., a w 2014 r. 
podstawowa stawka VAT wynosiłaby 22%, to 
pobierana opłata roczna będzie opodatkowa-
na stawką 23%, która obowiązywała w roku 
wydania gruntu. Oznacza to, że w przyszłości 
niektórzy podatnicy będą musieli regulować 
opłaty roczne ze stawką 23%, nawet jeśli 
stawka podstawowa ulegnie obniżeniu.

■	ZAPAMIĘTAJ
Dla ustalenia stawki VAT na opłaty roczne 
znaczenie ma data oddania gruntu w użyt-
kowanie wieczyste.

Jeżeli wysokość opłaty rocznej jest istotna 
i zarachowanie jej w całości w ciężar kosztów 

okresu sprawozdawczego spowodowałoby 
zniekształcenie wyniku finansowego tego 
okresu, to można ją rozliczać w czasie za po-
mocą konta 640 „Rozliczenia międzyokreso-
we kosztów”, np. co miesiąc w wysokości 
1/12 opłaty rocznej.

Obowiązek podatkowy 
przy sprzedaży  
użytkowania wieczystego

Zarówno oddanie gruntu w użytkowanie 
wieczyste, jak i zbycie prawa do gruntu 
użytkowanego wieczyście stanowi dostawę 
towarów (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
o VAT).

Konto 130
Bieżący rachunek bankowy

Konto 221
Podatek VAT naliczony i jego rozliczenie

Sp.) 100 000  12 000 (3 1) 10 000  12 000 (3

grunt

zbycie  
prawa
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✔	CO na tO SĄD
W razie zbycia prawa użytkowania wieczy-
stego w ciągu roku kalendarzowego zbywca 
jest zobowiązany do uiszczenia właścicielo-
wi opłaty rocznej w rozmiarze odpowiada-
jącym rzeczywistemu okresowi korzystania 
przez niego z nieruchomości obciążonej 
tym prawem (art. 238 k.c.).
Wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 
2010 r., I CSK 692/09, niepublikowany.

W tym miejscu należy wyraźnie podkre-
ślić różnicę między oddaniem gruntu 
w użytkowanie wieczyste (obrót na rynku 
pierwotnym) a sprzedażą prawa użytkowa-
nia wieczystego (obrót na rynku wtórnym). 
W przypadku oddania gruntu w użytkowa-
nie wieczyste obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą otrzymania całości lub czę-
ści zapłaty, nie później jednak niż 
z upływem terminu płatności poszczegól-
nych opłat pobieranych z tego tytułu 
(art. 19 ust. 16b ustawy o VAT).

Natomiast w przypadku sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego obowiązek po-
datkowy powstaje na podstawie art. 19 
ust. 1 i 4 lub art. 19 ust. 10 ustawy o VAT 
– w zależności od tego, czy sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego gruntu dotyczy 
nieruchomości niezabudowanej czy zabu-
dowanej.

W przypadku dostawy, której przedmio-
tem są lokale i budynki, obowiązek podat-
kowy powstaje z chwilą otrzymania całości 
lub części zapłaty, nie później jednak niż 
30. dnia, licząc od dnia ich wydania. Tak 
wynika z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT. Nato-
miast przy zbyciu prawa użytkowania 
wieczystego gruntu, dokonywanego z rów-
noczesną dostawą budynków lub budowli 
trwale z gruntem związanych albo części 

takich budynków lub budowli, z podstawy 
opodatkowania nie wyodrębnia się warto-
ści gruntu (art. 29 ust. 5 i 5a ustawy o VAT). 
Oznacza to, że dla zbycia prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu wraz z posadowio-
nym na nim budynkiem obowiązek podat-
kowy powstaje w tym samym momencie co 
dla dostawy budynku.

Tak samo uznał Dyrektor IS w Warszawie 
w piśmie z 19 marca 2012 r. (nr IPPP2/443-
-1400/11-5/KG). Organ podatkowy wyja-
śnił, że: „(...) w odniesieniu do analizowa-
nej transakcji sprzedaży budynków wraz 
z prawem wieczystego użytkowania gruntu, 
obowiązek podatkowy w podatku od towa-
rów i usług powstaje zgodnie z art. 19 
ust. 10 ustawy, tj. z chwilą otrzymania cało-
ści lub części zapłaty, nie później jednak niż 
30. dnia od dnia faktycznego wydania nie-
ruchomości, o ile wcześniej nie otrzyma 
części należności. Jeżeli przed wydaniem 
nieruchomości Wnioskodawca otrzyma 
część wynagrodzenia, wówczas obowiązek 
podatkowy do tej części powstanie z dniem 
jej otrzymania. Natomiast w sytuacji gdy po 
wydaniu nieruchomości kupujący ureguluje 
część należności, ale nastąpi to przed upły-
wem 30 dni od dnia wydania nieruchomo-
ści, obowiązek podatkowy w stosunku do 
tej części należności powstanie z dniem jej 
otrzymania. W odniesieniu do pozostałej 
nieuregulowanej części należności, obowią-
zek podatkowy powstanie 30. dnia od dnia 
wydania budynków posadowionych na 
gruncie będącym w użytkowaniu wieczy-
stym”.

Gdy sprzedajemy prawo użytkowania 
wieczystego grun tu niezabudowanego, do 
ustalenia obowiązku podatkowego stosuje-
my zasady ogólne.

ANeTA SZWęCh

Tabela 2. Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży użytkowania wie-
czystego

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości niezabudowanej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
gruntu dokonana wraz z budynkiem

Obowiązek podatkowy powstaje na zasadach 
ogólnych, tj.:
l  w dniu wydania towaru (art. 19 ust. 1 

ustawy o VAT) lub
l  w dniu wystawienia faktury, lecz nie póź-

niej niż siódmego dnia, licząc od dnia wy-
dania towaru – gdy dostawa towaru po-
winna być potwierdzona fakturą (art. 19 
ust. 4 ustawy o VAT).

Obowiązek podatkowy powstaje:
l  z chwilą otrzymania całości lub części za-

płaty albo
l  30 dnia, licząc od dnia wydania nierucho-

mości
– w zależności od tego, które z tych dwóch 
zdarzeń wystąpi wcześniej.

obowiązek 
podatkowy

wydanie 
nieruchomości
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ZGODnie Z pRaweM

Art. 7 ustawy o podatku od towarów 
i usług
1. Przez dostawę towarów, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządza-
nia towarami jak właściciel, w tym 
również:
1)  przeniesienie z nakazu organu wła-

dzy publicznej lub podmiotu działa-
jącego w imieniu takiego organu lub 
przeniesienie z mocy prawa prawa 
własności towarów w zamian za od-
szkodowanie;

2)  wydanie towarów na podstawie 
umowy dzierżawy, najmu, leasingu 
lub innej umowy o podobnym cha-
rakterze zawartej na czas określony 
lub umowy sprzedaży na warunkach 
odroczonej płatności, jeżeli umowa 
przewiduje, że w następstwie nor-
malnych zdarzeń przewidzianych tą 
umową lub z chwilą zapłaty ostat-
niej raty prawo własności zostanie 
przeniesione;

3)  wydanie towarów na podstawie 
umowy komisu: między komitentem 
a komisantem, jak również wydanie 
towarów przez komisanta osobie 
trzeciej;

4)  wydanie towarów komitentowi przez 
komisanta na podstawie umowy ko-
misu, jeżeli komisant zobowiązany 
był do nabycia rzeczy na rachunek 
komitenta;

5)  ustanowienie spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego, ustanowienie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu 
oraz przekształcenie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego na spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu, a także 
ustanowienie na rzecz członka spół-
dzielni mieszkaniowej odrębnej wła-
sności lokalu mieszkalnego lub loka-
lu o innym przeznaczeniu oraz 
przeniesienie na rzecz członka spół-
dzielni własności lokalu lub własno-
ści domu jednorodzinnego;

6)  oddanie gruntów w użytkowanie 
wieczyste;

7)  zbycie praw, o których mowa w pkt 5 
i 6.

2. Przez dostawę towarów, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się 
również przekazanie nieodpłatnie przez 
podatnika towarów należących do jego 
przedsiębiorstwa, w szczególności:
1)  przekazanie lub zużycie towarów na 

cele osobiste podatnika lub jego pra-
cowników, w tym byłych pracowni-
ków, wspólników, udziałowców, ak-
cjonariuszy, członków spółdzielni 
i ich domowników, członków orga-
nów stanowiących osób prawnych, 
członków stowarzyszenia;

2)  wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, 
w całości lub w części, prawo do obniże-
nia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego z tytułu nabycia, 
importu lub wytworzenia tych towarów 
lub ich części składowych.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do 
przekazywanych prezentów o małej 
wartości i próbek, jeżeli przekazanie to 
następuje na cele związane z działalno-
ścią gospodarczą podatnika.
4. Przez prezenty o małej wartości, 
o których mowa w ust. 3, rozumie się 
przekazywane przez podatnika jednej 
osobie towary:
1)  o łącznej wartości nieprzekraczają-

cej w roku podatkowym kwoty 
100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewi-
dencję pozwalającą na ustalenie toż-
samości tych osób;

2)  których przekazania nie ujęto w ewi-
dencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli 
jednostkowa cena nabycia towaru 
(bez podatku), a gdy nie ma ceny 
nabycia, jednostkowy koszt wytwo-
rzenia, określone w momencie prze-
kazywania towaru, nie przekraczają 
10 zł.

5. (uchylony).
6.  (uchylony).
7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, 
rozumie się identyfikowalne jako prób-
ka egzemplarz towaru lub jego niewiel-
ką ilość, które pozwalają na ocenę cech 
i właściwości towaru w jego końcowej 
postaci, przy czym ich przekazanie 
(wręczenie) przez podatnika:
1)  ma na celu promocję tego towaru 

oraz
2)  nie służy zasadniczo zaspokojeniu 

potrzeb odbiorcy końcowego w za-
kresie danego towaru, chyba że  
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zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy 
jest nieodłącznym elementem pro-
mocji tego towaru i ma skłaniać tego 
odbiorcę do zakupu promowanego 
towaru.

8. W przypadku gdy kilka podmiotów 
dokonuje dostawy tego samego towa-
ru w ten sposób, że pierwszy z nich 
wydaje ten towar bezpośrednio ostat-
niemu w kolejności nabywcy, uznaje 
się, że dostawy towarów dokonał każdy  
 

 
z podmiotów biorących udział w tych 
czynnościach.
9. Przez umowy dzierżawy, najmu, lea-
singu lub inne umowy o podobnym cha-
rakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
rozumie się umowy w wyniku których, 
zgodnie z przepisami o podatku docho-
dowym, odpisów amortyzacyjnych do-
konuje korzystający oraz umowy leasin-
gu w rozumieniu tych przepisów, których 
przedmiotami są grunty.

Sprzedaż działek 
niezabudowanych
Od 1 kwietnia 2013 r. nastąpiła zmiana 
stosowania zwolnienia do dostawy te
renów niezabudowanych na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o Vat. przed 
1 kwietnia br. przepis ten zwalniał z po
datku dostawę terenów niezabudowa
nych innych niż tereny budowlane oraz 
przeznaczone pod zabudowę (np. grunty 
rolne i leśne). w praktyce stosowanie 
zwolnienia na podstawie wymienione
go przepisu sprawiało podatnikom duże 
problemy interpretacyjne, zwłaszcza 
wówczas, gdy sprzedawany grunt nie 
był objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego ani decyzją o warun
kach zabudowy i zagospodarowania te
renu.

W takim przypadku organy podatkowe, 
w celu ustalenia charakteru gruntu, odwo-
ływały się m.in. do studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, co uczynił również Dy-
rektor IS w Katowicach w piśmie z 13 stycz-
nia 2012 r. (nr IBPP1/443-1693/11/LG). 
Organ podatkowy uznał, że skoro przed-
miotem sprzedaży jest grunt, dla którego 
nie istniał obo wiązujący plan zagospoda-
rowania przestrzennego ani nie wydano 
decyzji o warunkach zabudowy, to jego 
przeznaczenie należało ustalić zgodnie 
z postanowieniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, w którym działki były 
przeznaczone pod zabudowę mieszkanio-
wą i usługową (choć w ewidencji gruntów 
oznaczono je jako grunty rolne i pastwi-

ska). Takie określenie przeznaczenia dzia-
łek wykluczało stosowanie zwolnienia na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o VAT.

Natomiast NSA w składzie siedmiu sę-
dziów w wyroku z 17 stycznia 2011 r. 
(sygn. akt I FPS 8/10) uznał: „W świetle 
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) 
przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. nr 100, 
poz. 1086) w sytuacji braku planu zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla klasyfikacji terenu niezabu-
dowanego, wiążące są zapisy ewidencji 
gruntów i budynków, a nie studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy”.

Jak widać, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu utrud-
niał klasyfikację gruntu niezabudowanego, 
mającą na celu ustalenie wysokości VAT od 
jego sprzedaży, co powodowało rozbieżno-
ści między podatnikami a organami podat-
kowymi i sądami administracyjnymi w tym 
zakresie.

Od 1 kwietnia br. w wyniku nowelizacji 
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnie-
niem z VAT objęta została dostawa terenów 
niezabudowanych innych niż tereny budow-
lane. Na potrzeby stosowania tego zwolnie-
nia definicję terenów budowlanych zawiera 
art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

zabudowa 
mieszkaniowa

działki
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Wprowadzona definicja terenów budow-
lanych powinna ułatwić podatnikom stoso-
wanie zwolnienia z VAT. Gdy nie ma planu 
zagospodarowania przestrzennego ani nie 
została wydana decyzja o warunkach zabu-
dowy, należy uznać, że nie jest to teren bu-
dowlany, niezależnie od tego, co wynika 
z ewidencji gruntów czy studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

■	ZAPAMIĘTAJ
Tereny budowlane – to grunty przezna-
czone pod zabudowę zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku braku takiego 
planu – zgodnie z decyzją o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o których mowa w przepisach o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

pRZyKŁaD

Podatnik podjął decyzję o sprzedaży 
gruntu oznaczonego według studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy jako te-
ren budowlany (pod zabudowę miesz-
kaniową). Dla działki nie został 
ustalony miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Nie została 
również wydana decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania prze-
strzennego. Z tego powodu sprzedaż 
gruntu będzie korzystała ze zwolnie-
nia z opodatkowania na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 
ustawy o VAT.

Może się zdarzyć, że niezabudowany 
grunt będący przedmiotem sprzedaży zgod-
nie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jest położony 
na terenach o „mieszanym” przeznaczeniu, 
np. na terenie budowlano-rolnym. W takim 
przypadku rodzą się uzasadnione wątpliwo-
ści związane z zastosowaniem właściwej 
stawki podatku lub zwolnienia. Można bo-
wiem rozważać, czy:

	l sprzedaż działki objąć w całości jedną 
stawką VAT lub zwolnieniem, właściwymi 
dla terenu, którego udział w całkowitej 
powierzchni jest przeważający (np. we-
dług zwolnienia przewidzianego dla 
gruntu rolnego),

	l bez względu na udział gruntu budowla-
nego i rolnego w ogólnej powierzchni za-
stosować do całej dostawy najwyższą 
stawkę VAT właściwą dla terenów budow-
lanych,

	l opodatkować sprzedaż działki według 
różnych stawek właściwych dla poszcze-
gólnych rodzajów gruntu.
Zdaniem organów podatkowych prawidło-

wy jest trzeci sposób. Dyrektor IS w Katowi-
cach w piśmie z 11 kwietnia 2013 r. 
(nr IBPP2/443-27/13/AB), odnosząc się do 
sprzedaży działki, która zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzen-
nego gminy była położona na terenach: 
w około 80% o przeznaczeniu rolnym i w oko-
ło 20% o przeznaczeniu pod zabudowę, 
wskazał, że: „(...) dopuszczalne jest opodat-
kowanie jednej dostawy towaru różnymi 
stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli np. 
z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wynika, iż działka ewidencyj-
na znajduje się w części na terenach przezna-
czonych pod zabudowę, a w części na tere-
nach nieprzeznaczonych pod zabudowę, to 
dostawa takiej działki może podlegać opodat-
kowaniu różnymi stawkami VAT. (...)

Tak więc (...) dostawa tej części działki 
nr 246/1, która zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego po-
łożona jest w konturach o przeznaczeniu 
rolnym (...) korzystać będzie ze zwolnienia 
w podatku od towarów i usług na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Natomiast dostawa pozostałej części 
działki nr 246/1 (...) jako teren budowlany, 
będzie podlegać opodatkowaniu 23% staw-
ką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 
ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1 
ustawy o VAT”.

✔	 CO na tO SĄD
W świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT 
przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne w sytuacji 
braku planu zagospodarowania przestrzen-
nego lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla klasyfikacji 
terenu niezabudowanego, wiążące są zapisy 
ewidencji gruntów i budynków, a nie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy.
Wyrok NSA z 22 lutego 2013 r., sygn. 
I FSK 488/12, niepublikowany.

ANeTA SZWęCh

ewidencja 
gruntów

sprzedaż  
działki
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ZGODnie Z pRaweM

Art. 43 ustawy o podatku od towarów 
i usług
1. Zwalnia się od podatku:

1) (uchylony);
2)  dostawę towarów używanych, pod 

warunkiem że w stosunku do tych 
towarów nie przysługiwało doko-
nującemu ich dostawy prawo do 
obniżenia kwoty podatku należne-
go o kwotę podatku naliczonego;

3)  dostawę produktów rolnych po-
chodzących z własnej działalności 
rolniczej, dokonywaną przez rol-
nika ryczałtowego oraz świadcze-
nie usług rolniczych przez rolnika 
ryczałtowego;

4)  dostawę za cenę równą wartości 
nominalnej znaczków poczto-
wych, ważnych w obrocie poczto-
wym na terytorium kraju i innych 
znaczków tego typu;

5)  dostawę ludzkich organów i mle-
ka kobiecego;

6)  dostawę krwi, osocza w pełnym 
składzie, komórek krwi lub pre-
paratów krwiopochodnych po-
chodzenia ludzkiego, niebędą-
cych lekami;

 7)  transakcje, łącznie z pośrednic-
twem, dotyczące walut, bankno-
tów i monet używanych jako 
prawny środek płatniczy, z wyłą-
czeniem banknotów i monet bę-
dących przedmiotami kolekcjo-
nerskimi, za które uważa się 
monety ze złota, srebra lub inne-
go metalu oraz banknoty, które 
nie są zwykle używane jako praw-
ny środek płatniczy lub które 
mają wartość numizmatyczną;

 8)  dostawę złota dla Narodowego 
Banku Polskiego;

 9)  dostawę terenów niezabudowa-
nych innych niż tereny budowlane;

10)  dostawę budynków, budowli lub 
ich części, z wyjątkiem gdy:
a)  dostawa jest dokonywana w ra-

mach pierwszego zasiedlenia lub 
przed nim,

b)  pomiędzy pierwszym zasiedle-
niem a dostawą budynku, bu-
dowli lub ich części upłynął 
okres krótszy niż 2 lata;

10a)  dostawę budynków, budowli lub 
ich części nieobjętą zwolnieniem, 
o którym mowa w pkt 10, pod wa-
runkiem że:
a)  w stosunku do tych obiektów 

nie przysługiwało dokonujące-
mu ich dostawy prawo do obni-
żenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego,

b)  dokonujący ich dostawy nie 
ponosił wydatków na ich ulep-
szenie, w stosunku do których 
miał prawo do obniżenia kwo-
ty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego, a jeżeli 
ponosił takie wydatki, to były 
one niższe niż 30% wartości 
początkowej tych obiektów;

11)  czynności wykonywane na rzecz 
członków spółdzielni, którym przy-
sługują spółdzielcze prawa do lokali 
mieszkalnych, członków spółdzielni 
będących właścicielami lokali miesz-
kalnych lub na rzecz właścicieli lokali 
mieszkalnych niebędących członka-
mi spółdzielni, za które są pobierane 
opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych;

(...)

Sprzedaż ulepszonej 
nieruchomości
podatnicy nabywają nieruchomości także 
w celach handlowych, tzn. z zamiarem 
ich późniejszej odsprzedaży. w takim 
przypadku pojawia się pytanie dotyczące 
możliwości zastosowania zwolnienia 
z opodatkowania od transakcji odsprze

daży nieruchomości na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o Vat.

Ze zwolnienia korzysta dostawa budynków, 
budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy 
(art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT):
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a)  dostawa jest dokonywana w ramach 
pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a do-
stawą budynku, budowli lub ich części 
upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Oznacza to, że dostawa budynku, budowli 
lub ich części, dokonana przez podatnika w ra-
mach działalności gospodarczej, może korzy-
stać ze zwolnienia z VAT, jeśli nie nastąpiła:

	l przed pierwszym zasiedleniem,
	l w ramach pierwszego zasiedlenia,
	l w ciągu dwóch lat po pierwszym zasiedleniu.

■	ZAPAMIĘTAJ
Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wtedy, gdy 
nastąpiło oddanie do użytkowania budyn-
ków, budowli lub ich części, w wykonaniu 
czynności podlegających opodatkowaniu, 
pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, 
po ich:
a) wybudowaniu lub
b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione 

na ulepszenie, w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym, stanowiły co 
najmniej 30% wartości początkowej.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera 
art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Gdy po pierwszym zasiedleniu dochodzi do 
ulepszenia, które stanowi co najmniej 30% 
wartości początkowej, musimy na nowo usta-
lać warunki pierwszego zasiedlenia, czyli musi 
dojść do oddania do użytkowania w wyniku 
czynności opodatkowanych (np. najmu, sprze-
daży) i od tego okresu muszą minąć dwa lata.

■	ZAPAMIĘTAJ
Według ustawy o VAT do pierwszego zasie-
dlenia może dojść kilka razy. Po każdym 
ulepszeniu, które przekracza co najmniej 
30% wartości początkowej, poprzednie 
pierwsze zasiedlenie jest „anulowane”.

pRZyKŁaD

W sierpniu 2011 r. spółka nabyła budy-
nek z zastosowaniem zwolnienia z VAT 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 usta-
wy. Poprzedni właściciel najpierw nabył 
budynek od podmiotu, który go wybu-
dował, a następnie sprzedał go po 
dwóch latach od nabycia w ramach 
pierwszego zasiedlenia.
Spółka w okresie od października 2011 r. 
do kwietnia 2013 r. dokonała nakładów  
 

 
inwestycyjnych na ulepszenie budynku, 
których wartość przekroczyła 30% jego 
wartości początkowej. Od wydatków na 
ulepszenie budynku spółka odliczyła po-
datek naliczony. Po ulepszeniu nierucho-
mość jest wykorzystywana tylko na 
potrzeby własne firmy (na potrzeby ad-
ministracyjno-biurowe), ale spółka chce 
latem sprzedać ten budynek. Jego od-
płatna dostawa w kolejnej fazie obrotu 
nastąpi przed pierwszym zasiedleniem 
z uwagi na wysokość poczynionych w nim 
ulepszeń. Ze względu na to, że wydatki 
poniesione przez spółkę na ulepszenie, 
w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym, przekroczyły 30% wartości 
początkowej, dostawa ulepszonego bu-
dynku nie może zostać objęta zwolnie-
niem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy o VAT. Do pierwszego za-
siedlenia dojdzie w chwili sprzedaży.

W przypadku nabycia nieruchomości w ce-
lach handlowych pojawia się problem ewentu-
alnego zastosowania zwolnienia z VAT z po-
wodu nieujęcia nieruchomości w ewidencji 
środków trwałych z uwagi na brak podstaw do 
uznania za środek trwały w rozumieniu ustaw 
o podatku dochodowym. Dla przedsiębiorcy 
taka nieruchomość ma status towaru handlo-
wego, a nie środka trwałego. Próbę rozstrzy-
gnięcia tego problemu podjął Dyrektor IS 
w Warszawie w interpretacji indywidualnej 
z 12 kwietnia 2011 r. (nr IPPP1-443-357/11-4/ 
/PR), który nie zgodził się ze stanowiskiem po-
datnika twierdzącego, że pierwsze zasiedlenie 
ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do bu-
dynków, budowli lub ich części stanowiących 
środek trwały. Organ podatkowy uznał, że 
ustawodawca w art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy 
o VAT odwołuje się do przepisów o podatku 
dochodowym jedynie w celu zdefiniowania 
„ulepszeń”, więc nie można z tego wywodzić, 
że pierwsze zasiedlenie nie miałoby miejsca, 
jeśli przedmiotem dostawy byłyby mieszkania 
stanowiące dla podatnika towary nabyte 
w celu odsprzedaży. Trzeba jednak podkreślić, 
że na tę kwestię organy podatkowe mogą mieć 
różny pogląd. Odmienne stanowisko zapre-
zentował np. Dyrektor IS w Poznaniu w piśmie 
z 10 stycznia 2010 r. (nr ILPP2/443-927/10-4/ 
/AK). W interpretacji tej organ podatkowy 
wskazał, że: „(...) nieruchomość zakwalifiko-
wana przez Wnioskodawcę jako towar nie 
może ulec ulepszeniu w rozumieniu przepisów 
o podatku od towarów i usług, ponieważ poję-
cie ulepszenia, do którego odwołuje się usta-

dostawa 
budynku

pierwsze 
zasiedlenie

pgp32-2013 k05-33.indd   14 2013-08-13   13:43:49



Nieruchomości w działalności gospodarczej

Poradnik Gazety Prawnej nr 32 (798)  | 1527 sierpnia – 2 września 2013

wodawca w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, odsyła-
jąc do przepisów o podatku dochodowym, 
dotyczy ulepszenia środków trwałych, a nie to-
waru”.

Istotne jest przy tym, że podatnik może zre-
zygnować ze zwolnienia dostawy budynku 
z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 usta-
wy (po pierwszym zasiedleniu) i wybrać opo-
datkowanie, jeśli takie rozwiązanie byłoby 
dla niego korzystniejsze podatkowo. Prawo to 
wynika z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. 
Opodatkowanie transakcji wymaga jednak, 
aby dokonujący dostawy i nabywca budynku, 
budowli lub ich części:
1)  byli zarejestrowani jako podatnicy VAT 

czynni;
2)  złożyli, przed dniem dokonania dostawy 

obiektu, właściwemu dla jego nabywcy 
naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne 
oświadczenie, że wybierają opodatkowa-
nie dostawy.

Oświadczenie to musi również zawierać:
	l imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz 

numery identyfikacji podatkowej dokonu-
jącego dostawy oraz nabywcy,

	l planowaną datę zawarcia umowy dostawy 
budynku, budowli lub ich części,

	l adres budynku, budowli lub ich części.
 W przypadku rezygnacji ze zwolnienia na 

wskazanych powyżej warunkach dostawa 
wymienionych obiektów podlega opodatko-

waniu stawką 8% (budownictwo społeczne) 
lub 23% (do pozostałych).

Podstawę do zastosowania zwolnienia 
z opodatkowania dla dostawy budynków, bu-
dowli lub ich części (w części nieobjętej zwol-
nieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy o VAT) stanowi również art. 43 ust. 1 
pkt 10a i ust. 7a ustawy o VAT. Zastosowanie 
tego zwolnienia może nastąpić pod warun-
kiem, że:

	l w stosunku do tych obiektów nie przysługi-
wało dostawcy prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku nali-
czonego,

	l dostawca nie ponosił wydatków na ich 
ulepszenie, w stosunku do których miał 
prawo do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego, a je-
żeli ponosił takie wydatki, to były one niż-
sze niż 30% wartości początkowej tych 
obiektów,

	l dostawca poniósł wydatki na ich ulepszenie 
(wyższe niż 30%), w stosunku do których 
miał prawo do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego o kwotę podatku naliczonego, ale 
budynki, budowle lub ich części w stanie 
ulepszonym były wykorzystywane przez 
niego do czynności opodatkowanych co naj-
mniej przez pięć lat.

ANeTA SZWęCh

Wzór oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia

……………………., dnia……………….

Dane sprzedawcy Dane nabywcy
………………………………….... …………………………………....
………………………………….... …………………………………....
………………………………….... …………………………………....
NIP………………………...…… NIP ………………………………

 Naczelnik Urzędu Skarbowego 
 w ……………………………..

Oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości 

Działając na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (j.t. Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zm.), oświadczamy, że rezygnujemy z zastosowania 
zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości położonej w ……………………………………, 
ul……………………………………….
Przewidywana data sprzedaży ………………………………………..

 Sprzedawca  Nabywca
…………………………….. ……………………………

urząd 
 skarbowy

podatek 
należny
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ZGODnie Z pRaweM

Art. 158 Kodeksu cywilnego
Umowa zobowiązująca do przeniesie-
nia własności nieruchomości powinna 
być zawarta w formie aktu notarial- 

 
nego. To samo dotyczy umowy prze-
noszącej własność, która zostaje za-
warta w celu wykonania istniejącego 
uprzednio zobowiązania do przenie-
sienia własności nieruchomości; zo-
bowiązanie powinno być w akcie wy-
mienione.

najem nieruchomości  
– refakturowanie mediów 
na najemcę i inwestycja 
w obcym środku trwałym
podatnicy często wykorzystują w swojej 
działalności gospodarczej składniki ma
jątku należące do innych podmiotów, 
w tym np. lokale lub budynki. podstawą 
ich używania jest najczęściej umowa naj
mu (art. 659–692 k.c.). Forma umowy naj
mu zależy głównie od przedmiotu umo
wy. jeśli jej przedmiotem jest najem nie
ruchomości lub pomieszczeń na czas 
dłuższy niż rok, to powinna być zawarta 
na piśmie. jednak brak formy pisemnej 
w takim przypadku nie powoduje nie
ważności umowy, powoduje natomiast 
uznanie jej za zawartą na czas nieozna
czony.

Refakturowanie mediów 
na najemcę

Celem refakturowania jest przeniesienie 
kosztów poniesionych przez podmiot doko-
nujący odsprzedaży usługi na podmiot, który 
z danej usługi faktycznie korzystał, mimo że 
podmiot refakturujący usługi tej faktycznie 
nie wykonał. Wynajmujący, na podstawie fak-
tur pierwotnych otrzymanych od dostawców 
mediów, obciąża najemców tymi wydatkami 
bez doliczania marży. Wątpliwości budzi za-
stosowanie stawki do refakturowanej usługi.

Od kilku lat organy podatkowe uznają, że 
jeśli najemca nie ma umowy zawartej bezpo-
średnio z dostawcą mediów, to wydatki za 
media są elementem świadczenia należnego 
z tytułu umowy najmu lokalu, wobec czego 
stanowią wraz z czynszem obrót, w rozumie-

niu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu 
świadczenia usługi najmu lokalu. W rezulta-
cie wydatki za media (świadczenie pomocni-
cze) powinny być włączone do podstawy opo-
datkowania z tytułu usługi najmu lokalu 
(świadczenie główne) i opodatkowane we-
dług zasad przewidzianych dla usługi najmu. 
Oznacza to, że dla całego świadczenia, 
tj. obejmującego zarówno czynsz z tytułu 
usługi najmu lokalu, jak i wydatki za media 
związane z tym lokalem, należy ustalić jedną 
datę powstania obowiązku podatkowego 
i opodatkować według jednej stawki VAT wła-
ściwej dla usługi najmu lokalu.

Stanowisko to jest dominujące, przy czym 
jego potwierdzenie może stanowić interpre-
tacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu 
z 15 kwietnia 2011 r. (nr ILPP2/443-109/11- 
-4/AD), który uznał, że: „(...) w sytuacji gdy 
Wnioskodawca stosuje do najmu lokali użyt-
kowych stawkę 23% VAT, to opłaty za zimną 
wodę jako usługę pomocniczą do usługi głów-
nej, również powinny zostać opodatkowane 
tą samą stawką. Bez wpływu na stawkę po-
datku w przedmiotowej sprawie będzie miał 
sposób dokumentowania tej transakcji (jedna 
wspólna faktura czy osobne faktury na usługę 
główną i usługi pomocnicze)”.

Tak samo uznał Dyrektor IS w Bydgoszczy 
w piśmie z 18 lutego 2013 r. (nr ITPP1/443-
  -1442/12/BK), który odmówił prawa do opo-
datkowania refakturowanych opłat za media 
według właściwych dla nich stawek (woda, 
ścieki, śmieci – 8%, energia elektryczna 
– 23%). Organ podatkowy stwierdził, że: 
„(...) otrzymywane przez Wnioskodawcę do-

najemca

obowiązek 
podatkowy
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datkowe opłaty za tzw. media (energię, wodę, 
odprowadzanie ścieków, śmieci) związane 
z eksploatacją nieruchomości, stanowiące ob-
rót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o po-
datku od towarów i usług, są opodatkowane 
stawką właściwą dla świadczonych usług naj-
mu lokali użytkowych podstawową stawką 
podatku 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 
ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, 
natomiast w przypadku świadczonej usługi 
mieszkaniowej na cele mieszkaniowe korzy-
stają ze zwolnienia od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy”.

Wliczanie zwrotu kosztów za dostarczenie 
mediów do podstawy opodatkowania z tytułu 
usługi najmu lokalu jest niekorzystne podat-
kowo dla podmiotu gospodarczego będącego 
wynajmującym, który jedynie pośredniczy 
między dostawcami mediów a najemcą, na-
bywając niektóre media ze stawką obniżoną 
i dokonując ich odsprzedaży według stawki 
podstawowej.

Łączenie tych usług, w celu zastosowania 
jednej stawki VAT, jest trudne do zaakcepto-
wania, skoro przepisy o VAT przewidują re-
fakturowanie. W przypadku gdy podatnik, 
działając we własnym imieniu, ale na rzecz 
osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu 
usług, przyjmuje się, że:

	l podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył 
te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy o VAT),

	l podstawą opodatkowania jest kwota należ-
na z tytułu świadczenia usług, pomniejszo-
na o kwotę VAT (art. 30 ust. 3 ustawy 
o VAT).
W tym przypadku nie jest zasadne odwoły-

wanie się przez organy podatkowe do kom-
pleksowości świadczonych usług. Związek 
między usługą najmu lokalu a wydatkami na 
media jest na tyle swobodny, że nie można 
uznać świadczenia za kompleksowe. W przy-
padku usługi najmu lokalu rezygnacja z naby-
cia usług wywozu nieczystości czy usług tele-
komunikacyjnych nie pozbawi nabywcy 
usługi najmu możliwości korzystania z udo-
stępnionego lokalu. W przypadku najemcy 
możliwe jest nabycie samej tylko usługi naj-
mu lokalu bez np. usługi wywozu nieczystości 
(bez uszczerbku dla usługi najmu). Porówna-
nie to pokazuje, że ze względu na potrzeby 
nabywcy jako odbiorcy świadczenia usługa 
najmu lokalu oraz wydatki na media są 
świadczeniami rozłącznymi, które nie powin-
ny być sztucznie łączone na potrzeby opodat-
kowania, zwłaszcza w kontekście zastosowa-
nia stawki podatku.

W omawianym przypadku warto mieć na 
uwadze wyrok TSUE z 11 czerwca 2009 r. 

w sprawie RLRE Tellmer Property s.r.o. prze-
ciwko Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, 
C-572/07, w którym Trybunał rozstrzygał 
kwestię opodatkowania usługi wynajmu 
mieszkań i towarzyszącej jej usługi sprzątania 
części wspólnych budynku mieszkalnego. 
W ocenie TSUE wymienione czynności nie 
stanowiły jednego świadczenia złożonego 
i należało je uznać za samodzielne, wzajem-
nie od siebie odrębne. Trybunał Sprawiedli-
wości uznał, że sprzątanie może być świad-
czone w sposób całkowicie niezależny od 
usługi najmu, np. poprzez samodzielny zakup 
danego świadczenia (sprzątania) przez na-
jemcę. To sprawia, że związek między naj-
mem a sprzątaniem był w ocenie Trybunału 
na tyle swobodny, że nie można mówić o ist-
nieniu świadczenia złożonego. Jeśli więc 
usługi mogą być rozdzielone bez uszczerbku 
dla każdej z nich, a zatem w sposób natural-
nie uzasadniony, to nie można uznać, że sta-
nowią jedno świadczenie kompleksowe w ro-
zumieniu dyrektywy.

Dlatego, moim zdaniem, jeśli z umowy naj-
mu lokalu użytkowego wynika odrębny spo-
sób rozliczania zwrotu kosztów za dostarczo-
ne najemcy media, to należy przyjąć, że 
usługa najmu oraz usługi związane z dostar-
czaniem mediów stanowią samodzielne usłu-
gi. Nie można uznawać ich za kompleksowe, 
skoro z punktu widzenia nabywcy świadcze-
nie usług wywozu nieczystości czy usług tele-
komunikacyjnych w wynajmowanym lokalu 
może być dokonane niezależnie od usługi 
najmu, w tym przez samodzielny zakup na-
jemcy. Skoro poszczególne usługi mogą być 
rozdzielone, bez uszczerbku dla każdej 
z nich, to – wbrew stanowisku fiskusa – nie 
powinny być uznawane za świadczenie kom-
pleksowe. Są to świadczenia rozłączne, co po-
woduje, że media – w drodze refakturowania 
– mogą być rozliczone w dacie powstania 
obowiązku podatkowego i według stawek 
właściwych dla poszczególnych czynności.

Jednak muszę podkreślić, że zastosowanie 
się do zaprezentowanego przeze mnie stano-
wiska z dużym prawdopodobieństwem narazi 
podatnika na ryzyko wejścia w spór z organa-
mi podatkowymi. Pozytywna jest informacja, 
że niektóre sądy administracyjne akceptują 
rozłączność opłat za media i usługi najmu. 
Przykładem jest wyrok NSA z 31 maja 2011 r. 
(sygn. akt I FSK 740/10), w którym czytamy, 
że: „Opłaty wynikające z eksploatacji lokalu 
przez najemcę: za energię cieplną, dostawę 
wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości po-
winny być ujmowane do podstawy opodatko-
wania jako składniki czynszu z tytułu usługi 
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najmu na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy 
o VAT, chyba że z umowy najmu zawartej po-
między wynajmującym a najemcą wynika jed-
noznacznie, że opłaty te (wszystkie lub niektó-
re) na podstawie art. 30 ust. 3 tej ustawy są 
regulowane przez najemcę na rzecz wynajmu-
jącego w sposób odrębny od czynszu”.

Teza ta znajduje odzwierciedlenie w póź-
niejszych wyrokach wojewódzkich sądów ad-
ministracyjnych (zob. wyroki: WSA we Wro-
cławiu z 24 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 
361/12, WSA w Warszawie z 17 lipca 2012 r., 
sygn. akt III SA/Wa 2677/11, oraz WSA w Kra-
kowie z 12 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 
1204/12 – orzeczenia nieprawomocne).

Inwestycja  
w obcym środku trwałym

W praktyce dość często się zdarza, że na-
jemca w trakcie trwania umowy najmu doko-
nał ulepszeń w wynajmowanym lokalu lub 
budynku, chociaż nie należało to do jego obo-
wiązków. W takich przypadkach skutki praw-
ne ulepszeń powinna określać umowa najmu. 
Gdy nie ma umownej regulacji, wynajmujące-
mu przysługuje prawo do:

	l zatrzymania ulepszenia za zapłatą sumy od-
powiadającej ich wartości z chwili zwrotu lub

	l żądania przywrócenia stanu poprzedniego.

Zwrot nakładów jest usługą

Jak wynika z art. 676 k.c., jeżeli najemca 
ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku 
odmiennej umowy, może według swego wy-
boru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą 
sumy odpowiadającej ich wartości w chwili 
zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu po-
przedniego. Dlatego zapobiegliwi najemcy 
już na etapie zawierania umowy najmu po-
dejmują starania o uregulowanie w niej kwe-
stii ewentualnego zwrotu nakładów lub ich 
części, zwłaszcza wtedy, gdy czas trwania 
umowy najmu jest krótszy niż okres amorty-
zacji ulepszeń w najmowanym środku trwa-
łym lub na wypadek wcześniejszego rozwią-
zania umowy. Trzeba jednak mieć na uwadze, 
że wynajmujący nie zawsze akceptują takie 
umowne propozycje.

✔	CO na tO SĄD
Najemca nie może zgłaszać do potrącenia 
z czynszem tych nakładów, które stanowią 
ulepszenie rzeczy najętej. 

Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynaj-
mujący stosownie do treści art. 676 k.c. może 
według swego wyboru albo zatrzymać ulep-
szenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich 
wartości w chwili zwrotu, albo żądać przy-
wrócenia stanu poprzedniego. Przepis ten 
nie przewiduje natomiast, by najemca mógł 
nakłady potrącić z czynszu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 3 lip
ca 1997 r., sygn. I ACa 137/97, niepubli
kowany.

Jeżeli jednak najemcy przysługuje zwrot 
nakładów poczynionych w obcym środku 
trwałym w umownie określonej wysokości, to 
stanowi on wynagrodzenie za usługę, która 
podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 
ust. 1 ustawy o VAT i wymaga udokumento-
wania fakturą. Obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą wystawienia faktury przez 
najemcę, nie później jednak niż w siódmym 
dniu, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 
ust. 4 ustawy o VAT).

pRZyKŁaD

Umowa najmu lokalu uległa rozwiąza-
niu z dniem 30 kwietnia 2013 r. Na pod-
stawie zawartej umowy wynajmujący 
31 maja 2013 r. dokonał zwrotu nakła-
dów poczynionych przez najemcę w zaj-
mowanym dotychczas lokalu w kwocie 
60 000 zł plus VAT.
Najemca w tym samym dniu wystawił 
fakturę na kwotę netto 60 000 zł plus 
VAT według stawki 23% w kwocie 
13 800 zł. Obowiązek podatkowy w sto-
sunku do tej czynności powstał w dniu 
wystawienia faktury przez najemcę 
– 31 maja 2013 r.

Potwierdzenie tego stanowiska można od-
naleźć w interpretacjach organów podatko-
wych. W piśmie Dyrektora IS w Poznaniu 
z 5 lutego 2013 r. (nr ILPP1/443-1013/12-6/ 
/AWa) czytamy, że: „(...) przeniesienie za wy-
nagrodzeniem kosztów inwestycji na właści-
ciela nieruchomości należy traktować jako 
świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 
ustawy. (...) Odpłatnością za ww. świadczenie 
będzie kwota, którą wynajmujący zobowiąże 
się zapłacić najemcy za poniesione nakłady.

(...) obowiązek podatkowy z tytułu sprze-
daży nakładów w przedmiotowej sprawie 
w przypadku jednorazowego ich zwrotu po-
wstanie – zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy 
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– z chwilą wystawienia faktury, lecz nie póź-
niej niż w 7. dniu od wykonania usługi. Nato-
miast w przypadku, gdy nakłady rozliczane 
(kompensowane) będą poprzez zmniejszanie 
rat czynszu najmu, obowiązek podatkowy po-
wstanie – według art. 19 ust. 5 ustawy 
– z chwilą wystawienia faktury, nie później 
niż w 7. dniu, licząc od dnia, w którym usługa 
zostanie wykonana częściowo”.

Przywrócenie  
stanu poprzedniego

W związku z zakończeniem umowy najmu 
na najemcy, który zaadaptował wcześniej nie-
ruchomość (np. lokal lub budynek) na po-
trzeby prowadzonej działalności gospodar-
czej, może ciążyć umowny obowiązek 
przywrócenia wynajmowanej nieruchomości 
do stanu poprzedniego. Obowiązek przywró-
cenia stanu pierwotnego wymaga w takim 
przypadku poniesienia dodatkowych nakła-
dów. Są one niezbędne dla prawidłowego wy-
konania umowy najmu. Ich poniesienie wa-
runkuje właściwe zakończenie umowy najmu 
nieruchomości, która służyła wykonywaniu 
działalności podatnika (najemcy).

Nakłady poniesione na przywrócenie stanu 
poprzedniego wynajmowanego lokalu lub bu-
dynku powinny być traktowane jako koszty 
ogólne działalności podatnika, dzięki czemu 
możliwe jest odliczenie od nich VAT naliczone-
go w sposób właściwy dla charakteru tej dzia-
łalności. Z tego powodu, na podstawie art. 86 
ust. 1 ustawy o VAT, od poniesionych w tym 
celu wydatków podatnikowi przysługuje pra-
wo do odliczenia podatku naliczonego zawar-
tego w cenie zakupionych towarów i usług 
związanych z przywróceniem stanu pierwot-
nego lokalu lub budynku, w takim zakresie, 
w jakim służą one wykonywaniu działalności 
opodatkowanej. Oznacza to, że podatnik (na-
jemca), który prowadzi działalność wyłącznie 
opodatkowaną VAT, ma prawo do pełnego od-
liczenia VAT od wydatków poniesionych 
w związku z przywróceniem stanu pierwotne-
go wynajmowanej nieruchomości wykorzysty-
wanej w działalności opodatkowanej.

Pozostawienie ulepszeń 
bez wynagrodzenia  
i bez obowiązku przywrócenia 
stanu poprzedniego

W związku z rozwiązaniem umowy naj-
mu lokalu lub budynku, w którym najemca 

poczynił nakłady na ulepszenie obcego 
środka trwałego w celu jego wykorzystania 
w prowadzonej działalności gospodarczej, 
możliwe jest przyjęcie i zastosowanie jesz-
cze jednego rozwiązania, a mianowicie po-
zostawienie tych ulepszeń bez wynagrodze-
nia i bez obowiązku przywrócenia stanu 
poprzedniego. W takim przypadku mogą 
jednak powstać wątpliwości związane 
z uznaniem pozostawionych ulepszeń za 
nieodpłatne świadczenie usługi, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. 
Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu 
podlega nieodpłatne świadczenie usług na 
cele osobiste podatnika i jego pracowni-
ków, a także pozostałe cele wymienione 
w tym przepisie, oraz wszelkie inne nieod-
płatne świadczenie usług do celów innych 
niż działalność gospodarcza podatnika. Po-
zostawienie ulepszeń bez wynagrodzenia 
i bez obowiązku przywrócenia stanu po-
przedniego nie stanowi czynności podlega-
jącej opodatkowaniu VAT. Abstrahując już 
od tego, czy np. pozostawienie wynajmują-
cemu ulepszeń w ogóle może być uznane za 
świadczenie usługi na jego rzecz, skoro 
ulepszenia wykonywane przez najemcę 
miały za zadanie służyć jego działalności 
gospodarczej – nie może być ono również 
uznane za nieodpłatne świadczenie usługi 
objęte VAT, ponieważ czynność ta jest zwią-
zana z działalnością gospodarczą podatnika 
(najemcy).

Podobne stanowisko zajął WSA w Lubli-
nie w prawomocnym orzeczeniu z 22 stycz-
nia 2010 r. (sygn. akt I SA/Lu 660/09). 
Sąd, kwestionując stanowisko organu po-
datkowego, orzekł: „Podatnik, który za-
warł umowę najmu lokalu użytkowego dla 
celów prowadzonego przedsiębiorstwa, na 
własny koszt wykonał roboty przystosowu-
jące lokal dla celów prowadzonego przed-
siębiorstwa, po ustaniu najmu został zwol-
niony przez wynajmującego z obowiązku 
przywrócenia stanu poprzedniego, to do-
konując zwrotu wynajmującemu lokalu bę-
dącego przedmiotem najmu, nie świadczy 
wynajmującemu nieodpłatnej usługi w za-
kresie pozostawionych nakładów w lokalu 
(robót adaptacyjnych, modernizacyjnych) 
w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy VAT. 
Zwrot przez podatnika lokalu wynajmują-
cemu, po ustaniu najmu, bez obowiązku 
przywrócenia stanu poprzedniego w zakre-
sie wykonanych przez podatnika w loka-
lach na własny koszt robót adaptacyjnych, 
modernizacyjnych dla celów wyłącznie 
przedsiębiorstwa podatnika, w zakresie 
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tych robót nie stanowi nieodpłatnego 
świadczenia usługi na rzecz wynajmujące-
go w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy VAT. 
Nie ma znaczenia sposób ustania najmu 
(wobec upływu czasu, na który został za-
warty czy wobec wypowiedzenia przez po-
datnika, najemcę z powodów nieopłacalno-
ści kontynuowania działalności w lokalu 
objętym najmem)”.

ANeTA SZWęCh

ZGODnie Z pRaweM

Art. 676 Kodeksu cywilnego
Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wy-
najmujący, w braku odmiennej umowy, 
może według swego wyboru albo zatrzy-
mać ulepszenia za zapłatą sumy odpowia-
dającej ich wartości w chwili zwrotu, albo 
żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

prywatna nieruchomość 
w działalności mieszanej 
podatnika
Zdarza się, że nieruchomość kupiona 
przez podatnika jest wykorzystywana za
równo w działalności gospodarczej, jak 
i w celach prywatnych (np. jako mieszka
nie dla podatnika i jego rodziny). Mimo 
to stanowi składnik firmowego majątku. 
Sprawa dodatkowo komplikuje się, gdy 
nieruchomość służy zarówno działalności 
opodatkowanej, jak i zwolnionej podat
nika. w jakiej wysokości odliczyć Vat na
liczony od tego zakupu? w jaki sposób 
rozliczać ten podatek w przypadku zmia
ny stopnia wykorzystania nieruchomości 
do celów działalności gospodarczej?

W przypadku nakładów ponoszonych m.in. 
na nabycie nieruchomości stanowiącej mają-
tek przedsiębiorstwa danego podatnika, wy-
korzystywanej zarówno do celów prowadzo-
nej przez tego podatnika działalności, jak i do 
celów innych, w tym w szczególności do 
celów osobistych podatnika lub jego pracow-
ników, w tym byłych pracowników, których 
nie da się w całości przypisać działalności go-
spodarczej, podatek naliczony oblicza się we-
dług udziału procentowego, w jakim dana 
nieruchomość jest wykorzystywana do celów 
działalności gospodarczej (art. 86 ust. 7b 
ustawy o VAT).

W praktyce najczęściej stosowanym roz-
wiązaniem, które pozwala na określenie, jaką 
część wydatków związanych z mieszkaniem 
można zaliczyć na poczet wydatków związa-
nych z działalnością gospodarczą, jest ustale-
nie proporcji między powierzchnią wykorzy-
stywaną na cele działalności gospodarczej 

a łączną powierzchnią mieszkania. W tym 
celu stosuje się jedną z metod wydzielenia po-
wierzchni na potrzeby działalności, a więc 
wyznaczenie:

	l oddzielnego piętra w domu lub pomiesz-
czenia (biura, garażu), wyłączonego 
z użytku prywatnego i wykorzystywanego 
wyłącznie na potrzeby działalności,

	l części powierzchni mieszkania lub domu 
(np. salon z pokojem), którą trudno wy-
dzielić fizycznie ze względu na wielkość 
lub układ pomieszczeń.
Taki sposób przyporządkowania wydatków 

nie będzie miał zawsze zastosowania. Innymi 
słowy, o faktycznie poniesionych kosztach 
związanych z działalnością wykonywaną 
w mieszkaniu nie zawsze będzie decydować 
powierzchnia przeznaczona na prowadzenie 
działalności. Może mieć zastosowanie w przy-
padku kosztów remontu, przebudowy miesz-
kania oraz ogólnie kosztów bezpośrednio 
związanych z metrażem mieszkania, takich 
jak ogrzewanie.

pRZyKŁaD

Załóżmy, że w lipcu br. podatnik 
na będzie nieruchomość o wartości 
1 000 000 zł plus VAT 230 000 zł, która 
w 60% będzie przeznaczona na potrze-
by działalności gospodarczej, a w pozo-
stałej części – na cele osobiste podatnika 
i jego rodziny. Nieruchomość zostanie 
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przekazana do używania w lipcu br. Po-
datnik prowadzi działalność opodatko-
waną i zwolnioną. Proporcja za 2012 r. 
wyniosła 80% i za 2013 r. też wyniesie 
80%.

1. Ustalenie, ile odliczymy VAT
Krok 1. Ustalenie kwoty podatku nali-
czonego
W związku z tym, że nabyta przez po-
datnika nieruchomość zostanie wyko-
rzystana w 60% na potrzeby działalno-
ści gospodarczej, podatek naliczony 
stanowi kwotę 138 000 zł (230 000 zł × 
× 60%).
Krok 2. Ustalenie kwoty podatku nali-
czonego, która podlega odliczeniu 
w związku z działalnością mieszaną po-
datnika
Ponieważ nabyta nieruchomość w czę-
ści przeznaczonej na działalność gospo-
darczą dotyczy zarówno działalności 
opodatkowanej, jak i zwolnionej, więc 
podatnik może odliczyć taką część po-
datku naliczonego, jaka jest związana 
z czynnościami opodatkowanymi. Pro-
porcja wstępna na 2013 r. (na podsta-
wie obrotów za 2012 r.) wyniosła 80%.
Podatnik w deklaracji VAT-7 za lipiec 
2013 r. (jeśli w tym miesiącu otrzyma fak-
turę) może odliczyć podatek naliczony 
w kwocie 110 400 zł (138 000 zł  × 80%).

2. Roczna korekta za 2013 r.
Obowiązek korekty rocznej za 2013 r. 
nie wystąpi, ponieważ nie wystąpiła 
różnica między proporcją wstępną 
(80%) a proporcją ostateczną na 2013 r. 
(80%), tzn. nie zmienił się udział obro-
tu opodatkowanego w obrocie ogółem.

3. Zmiana stopnia wykorzystania nie-
ruchomości w działalności gospodar-
czej
Załóżmy, że w styczniu 2015 r., czyli 
po upływie 18 miesięcy od oddania 
nieruchomości do użytkowania, po-
datnik zmniejszył stopień wykorzysta-
nia nieruchomości w działalności go-
spodarczej (bez wyprowadzania tej 
części nieruchomości z majątku fir-
my). Po tej zmianie nieruchomość jest 
w 50% wykorzystywana na potrzeby 
działalności gospodarczej i w 50% na 
inne potrzeby niezwiązane z działal-
nością gospodarczą.

Zmiana ta powoduje obowiązek korek-
ty, o której mowa w art. 90a ustawy 
o VAT. Z przepisu tego wynika, że 
w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, 
licząc od miesiąca, w którym nierucho-
mość stanowiąca część przedsiębior-
stwa podatnika została przez niego od-
dana w użytkowanie, nastąpi zmiana 
w stopniu wykorzystania tej nierucho-
mości do celów działalności gospodar-
czej, dokonuje się korekty podatku nali-
czonego odliczonego przy jej nabyciu 
lub wytworzeniu. Korektę należy rozli-
czyć w deklaracji za okres rozliczenio-
wy, w którym nastąpiła ta zmiana, 
w kwocie proporcjonalnej do pozostałe-
go okresu korekty. Jeżeli podatnik wy-
korzystuje tę nieruchomość w dzia-
łalności gospodarczej również do 
czynności zwolnionych od podatku bez 
prawa do odliczeń, korekta powinna 
uwzględniać proporcję określoną 
w art. 90 ust. 3–10 ustawy o VAT, zasto-
sowaną przy odliczeniu.
Krok 1. Ustalenie kwoty podatku naliczo-
nego przy 50% udziale nieruchomości 
w działalności gospodarczej podatnika
Przed zmianą stopnia wykorzystania 
nieruchomości do działalności gospo-
darczej podatek naliczony stanowił 
kwotę 138 000 zł (230 000 zł × 60%). 
Natomiast po zmianie podatek naliczony 
stanowi kwotę 115 000 zł (230 000 zł × 
× 50%).
Krok 2. Ustalenie kwoty podatku nali-
czonego, która podlegałaby odliczeniu 
w związku z działalnością mieszaną po-
datnika przy 50% udziale nieruchomo-
ści w działalności gospodarczej
Podatnik w deklaracji VAT-7 za lipiec 
2013 r. odliczył podatek naliczony 
w kwocie 110 400 zł (138 000 zł × 
× 80%). Natomiast przy wykorzystaniu 
nieruchomości w 50% na potrzeby dzia-
łalności gospodarczej kwota tego odli-
czenia wyniosłaby wówczas 92 000 zł 
(115 000 zł × 80%).
Na skutek zmiany udziału nieruchomo-
ści w działalności gospodarczej (zmniej-
szenie udziału z 60% do 50%) kwota 
podatku naliczonego od nieruchomości 
związanej z działalnością mieszaną po-
datnika zmniejszyła się o 18 400 zł 
(110 400 zł – 92 000 zł).
Krok 3. Ustalenie kwoty korekty 
zmniejszającej podatek naliczony  
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z ty tułu zmniejszenia udziału nierucho-
mości w działalności gospodarczej po-
datnika (zarówno opodatkowanej, jak 
i zwolnionej) w kwocie proporcjonal-
nej do pozostałego okresu korekty, 
tj. 102 miesięcy (120 miesięcy – 18 mie-
sięcy):
–18 400 zł : 120 miesięcy × 102 miesią-
ce = –15 640 zł
Podatnik w deklaracji VAT-7 za styczeń 
2015 r. (za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana w stopniu wykorzystania nieru-
chomości) wykaże korektę zmniejszają-
cą podatek naliczony o kwotę 15 640 zł 
ze znakiem minus.

ANeTA SZWęCh

ZGODnie Z pRaweM

Art. 86 ustawy o podatku od towarów 
i usług
1. W zakresie, w jakim towary i usługi 
są wykorzystywane do wykonywania 
czynności opodatkowanych, podatniko-
wi, o którym mowa w art. 15, przysłu-
guje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczone-
go, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 
ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 
1)  suma kwot podatku określonych 

w fakturach otrzymanych przez po-
datnika:
a)  z tytułu nabycia towarów i usług,
b)  potwierdzających dokonanie 

przedpłaty (zaliczki, zadatku, 
raty), jeżeli wiązały się one z po-
wstaniem obowiązku podatko-
wego,

c)  od komitenta z tytułu dostawy to-
warów będącej przedmiotem 
umowy komisu – z uwzględnie-
niem rabatów określonych 
w art. 29 ust. 4;

2)  w przypadku importu towarów 
– suma kwot podatku wynikająca 
 

 
z dokumentu celnego i deklaracji 
importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3)  zryczałtowany zwrot podatku, o któ-
rym mowa w art. 116 ust. 6;

4)  kwota podatku należnego z tytułu:
a)  świadczenia usług, dla którego 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 
8 podatnikiem jest ich usługo-
biorca,

b)  dostawy towarów, dla której 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 
podatnikiem jest ich nabywca,

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, o którym mowa w art. 9,

d)  wewnątrzwspólnotowego naby-
cia towarów, o którym mowa 
w art. 11;

5)  kwota podatku należnego z tytułu 
importu towarów – w przypadkach, 
o których mowa w art. 33a;

6)  różnica podatku, o której mowa 
w art. 29 ust. 18 i art. 37.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
5a. (uchylony).
5b. (uchylony).
5c. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
7b. W przypadku nakładów ponoszo-
nych na nabycie, w tym na nabycie praw 
wieczystego użytkowania gruntów, oraz 
wytworzenie nieruchomości, stanowią-
cej majątek przedsiębiorstwa danego 
podatnika, wykorzystywanej zarówno 
do celów prowadzonej przez tego po-
datnika działalności gospodarczej, jak 
i do celów innych, w tym w szczególno-
ści do celów osobistych podatnika lub 
jego pracowników, w tym byłych pra-
cowników, których nie da się w całości 
przypisać działalności gospodarczej, 
podatek naliczony oblicza się według 
udziału procentowego, w jakim dana 
nieruchomość wykorzystywana jest do 
celów działalności gospodarczej.
(...)

już w następnym numerze „ poradnika Gazety prawnej”  
napiszemy o podatkowych aspektach handlu w internecie. 

Zobacz jak szybko i sprawnie założyć sklep internetowy 
i jak zgodnie z prawem zaoszczędzić na podatkach.

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, 801 626 666, e-mail bok@infor.pl
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ewidencyjny podział 
nieruchomości
procedura podziału nieruchomości zależy 
od celu, w jakim jest on dokonywany. 
najczęściej podział ten jest wszczynany 
na wniosek właściciela nieruchomości. 
w takim przypadku wiąże się często ze 
wzrostem wartości tej nieruchomości, 
a tym samym wynikającym z tego nali
czeniem opłaty adiacenckiej.

Zasady dokonywania podziału nierucho-
mości określono w ustawie z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (da-
lej: u.g.n.). Pierwsze zastrzeżenie jednak 
musi być takie, że zasady podziału nierucho-
mości nie będą się odnosiły do nieruchomości 
przeznaczonych w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego (lub przy 
braku takich planów – faktycznie wykorzy-
stywanych, co będzie przede wszystkim we-
ryfikowane w ewidencji gruntów) na cele rol-
ne i leśne.

Zasady podziału

Ustawodawca zakłada, że gospodarka nie-
ruchomościami rolnymi i leśnymi powinna 
podlegać innym zasadom i w sytuacji, gdy za-
chowane jest ich dotychczasowe przeznacze-
nie, nie powinny występować większe ograni-
czenia w zakresie podziałów. Wyjątek odnosi 
się jednak do podziałów nieruchomości na 
cele rolne i leśne, jeżeli:

	l  dokonanie podziału spowoduje koniecz-
ność wydzielenia nowych dróg niebędą-
cych niezbędnymi drogami dojazdowymi 
do nieruchomości wchodzących w skład 
gospodarstw rolnych,

	l  dokonanie podziału spowoduje wydziele-
nie działek gruntu o powierzchni mniejszej 
niż 0,3000 ha.
W obu wskazanych przypadkach przed po-

działem nieruchomości niezbędne jest prze-
prowadzenie procedury podziału nierucho-
mości określonej w u.g.n. Intencją tej regulacji 
jest ograniczenie możliwości zbyt łatwego 
i szybkiego tworzenia, zwłaszcza z działek 
rolnych, nowych dróg oraz wydzielania dzia-
łek małych (co w szerszej perspektywie może 
zagrażać celom związanym z prowadzoną 
przez gminę polityką przestrzenną). Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca świa-

domie określił dopuszczalną powierzchnię 
działek w tym kontekście wydzielanych jako 
„mniejszą niż 0,3000 ha”, wskazując dokład-
nie w ten sposób, jaka jest powierzchniowa 
granica przy ocenie zastosowania procedury 
prawnej w zakresie podziału. Należy również 
dodać, że ustawodawca, odnosząc się do do-
puszczalności podziału tego rodzaju działek 
(przeznaczonych lub wykorzystywanych na 
cele rolne i leśne), wskazał, że taki podział 
jest dopuszczalny, pod warunkiem że wydzie-
lona w ten sposób mała działka zostanie prze-
znaczona na powiększenie sąsiedniej nieru-
chomości. Jeżeli wydzielona w ten sposób 
działka stanowiłaby nieruchomość publiczną 
(samorządową lub państwową) jej zbycie 
miałoby miejsce w trybie bezprzetargowym.

Procedura podziału 
nieruchomości

Podział nieruchomości regulowany u.g.n. 
obwarowany jest zgodą organu wykonaw-
czego gminy. Pierwszym udziałem wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta (dalej: 
wójt) w procedurze podziału nieruchomości 
jest wydanie w formie postanowienia admi-
nistracyjnego opinii w zakresie zgodności 
proponowanego podziału z ustaleniami pla-
nu miejscowego, lub w jego braku – decyzją 
o warunkach zabudowy i przepisami odręb-
nymi (odnoszącymi się do szczegółowych 
warunków wykorzystania nieruchomości). 
Podział nieruchomości musi być bowiem 
zgodny z polityką przestrzenną podejmowa-
ną w danej gminie. Jeżeli obowiązuje plan 
miejscowy, przy wydawaniu takiej opinii 
ustala się przede wszystkim, czy podział nie-
ruchomości nie spowoduje ograniczenia 
możliwości wykorzystania nieruchomości na 
cele w nim określone. Podobne kryterium 
występuje w kontekście oceny zgodności po-
działu z decyzją o warunkach zabudowy. Na-
leży w tym miejscu kategorycznie podkre-
ślić, że wydanie opinii jest obowiązkiem 
organu wykonawczego gminy. Zaniechanie 
w tym zakresie może stanowić przedmiot za-
żaleń lub skarg do organów wyższego stop-
nia. Ustawodawca w art. 95 u.g.n. wskazuje 
przypadki, w których podział nieruchomości 
może nastąpić niezależnie od planu miejsco-

droga 
 dojazdowa

nieruchomość 
publiczna
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wego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
W tym kontekście można wskazać m.in. na 
sytuacje, w których:

	l podział nieruchomości wiąże się ze zniesie-
niem współwłasności zabudowanej dwoma 
budynkami,

	l ma miejsce wydzielenie działki budowla-
nej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej 
działce przez samoistnego posiadacza 
w dobrej wierze,

	l ma miejsce wydzielenie nieruchomości 
przeznaczonej pod drogę publiczną lub li-
nię kolejową.
Wójt, który wydał opinię na temat podzia-

łu nieruchomości, będzie nią związany na 
dalszym etapie postępowania. Sam podział 
nieruchomości dokonywany jest poprzez 
decyzję administracyjną wydawaną przez 
wójta. Na decyzję stronom przysługuje od-
wołanie. Należy podkreślić, że poprzez pro-
cedurę administracyjną dokonywany jest 
ewidencyjny podział nieruchomości. Czym 
innym będzie bowiem podział nieruchomo-
ści ewidencyjny niewywołujący zmian w za-
kresie prawa własności nowo wyodrębnio-
nych działek, a czym innym prawny podział 
nieruchomości, dokonywany np. orzecze-
niem sądu, wywołujący też nowe skutki 
z punktu widzenia prawa własności wzglę-
dem wyodrębnianych działek.

✔	CO na tO SĄD
Sądowy podział nieruchomości, dokonywany 
po uzyskaniu pozytywnej opinii wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta), stosownie do 
art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w wy-
niku którego dostęp do drogi publicznej dla 
nowotworzonych działek ma być zapewniony 
przez ustanowienie dla nich innych służebno-
ści drogowych (art. 93 ust. 3 in fine w związku 
z art. 99), nie wymaga uzyskania dodatkowej 
opinii organu administracyjnego w zakresie 
przebiegu tych służebności.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 li
stopada 2011 r., V CSK 478/10, niepubli
kowane.

Decyzje administracyjne mogą być wydawa-
ne zarówno na wniosek właściciela lub innej 
osoby, która w podziale ma interes prawny 
(np. użytkownika wieczystego lub trwałego 
zarządcy), jak i z urzędu. Ten ostatni przypa-
dek ma miejsce, gdy podział jest niezbędny do 
realizacji celów publicznych lub też dzielona 
nieruchomość stanowi przedmiot własności 

gminy i nie została oddana w użytkowanie 
wieczyste.

Jeżeli podział jest dokonywany na wniosek, 
trzeba do niego dołączyć:

	l dokument stwierdzający tytuł prawny do 
nieruchomości,

	l wypis z katastru nieruchomości oraz kopię 
mapy katastralnej,

	l decyzję o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu (jeżeli jest taka koniecz-
ność),

	l wstępny projekt podziału nieruchomości,
	l protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
	l wykaz zmian gruntowych,
	l mapę z projektem podziału,
	l opinię na temat zgodności podziału nieru-

chomości z planem miejscowym lub decy-
zją o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.
W u.g.n. można znaleźć również pojęcie 

podziału nieruchomości dokonywanego 
przez sąd. 

■	ZAPAMIĘTAJ
Przewidziany przez ustawę o gospodarce 
nieruchomościami podział nieruchomości 
dokonywany przez sąd ma miejsce w szcze-
gólnych sytuacjach prawnych, na przykład 
przy sprawach o zniesienie współwłasno-
ści nieruchomości, dziale spadku, w skład 
którego wchodzi nieruchomość, oraz po-
dziale majątku wspólnego małżonków po 
rozwodzie.

Opłata adiacencka
Podział nieruchomości w większości przy-

padków wiąże się ze wzrostem wartości nie-
ruchomości wydzielonych w stosunku do 
wartości nieruchomości sprzed podziału. 
W związku z tym ustawodawca ustanowił 
możliwość skorzystania przez gminę, na tere-
nie której podział został dokonany, z instytu-
cji opłaty adiacenckiej. Opłata ta może wyno-
sić maksymalnie 30% wzrostu wartości 
nieruchomości stanowiącego skutek dokona-
nia podziału. Konkretna stawka w danej gmi-
nie jest ustalana uchwałą właściwej miejsco-
wo rady. Rada gminy nie może ustalić 
wysokości stawki na poziomie 0%.

Stawka określona w obowiązującej uchwa-
le rady gminy zostanie uwzględniona w decy-
zji wymierzającej opłatę adiacencką. Decyzja 
taka może zostać wydana w terminie trzech 
lat od dnia, kiedy decyzja o podziale nieru-
chomości stała się ostateczna. Jednak przed 
wydaniem takiej decyzji niezbędne jest prze-

decyzja 
administracyjna

rada  
gminy
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prowadzenie stosownego postępowania do-
wodowego, a przede wszystkim uzyskanie 
dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy 
w przedmiocie wzrostu wartości nierucho-
mości w wyniku dokonanego podziału. Organ 
orzekający nie jest związany treścią i konklu-
zją opinii, ale zazwyczaj zasady postępowa-
nia administracyjnego, w tym zasada prawdy 
obiektywnej, skłaniają do uwzględnienia tej 
opinii. Ważne jest również to, że nawet 
w przypadku, gdy postępowanie w przedmio-
cie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało 
wszczęte przed upływem trzech lat od dnia, 
gdy decyzja o podziale nieruchomości stała 
się ostateczna, to w sytuacji, gdy w przedmio-
towym terminie decyzja o ustaleniu opłaty 
adiacenckiej nie będzie ostateczna, nie bę-
dzie ona ważna. Ta zasada ma na celu zabez-
pieczenie praw właścicieli wydzielonych nie-
ruchomości.

■	ZAPAMIĘTAJ
Wydanie opinii w zakresie zgodności pro-
ponowanego podziału nieruchomości 
z ustaleniami planu miejscowego lub 
w jego braku – decyzją o warunkach zabu-
dowy i przepisami odrębnymi jest obo-
wiązkiem wójta.

Można stwierdzić, że przy dokonywaniu 
podziału nieruchomości kluczowe wydaje się 
określenie przede wszystkim:

	l celu podziału – i związanej z nim procedu-
ry koniecznej do zastosowania,

	l zgodności podziału z prowadzoną przez 
gminę polityką przestrzenną,

	l zmian wartości nieruchomości stanowią-
cych skutek podziału.
Informacje w tym zakresie pozwolą dopre-

cyzować stopień i natężenie ewentualnych 
prawnych i ekonomicznych problemów zwią-
zanych z podziałem nieruchomości.

✔	CO na tO SĄD
Przepis art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1492) nadał 
art. 98 u.g.n. inne brzmienie usuwając z niego 
ust. 4, zaś treść w nim zawartą w tym samym 
brzmieniu co do upoważnienia rad gmin do 
ustalania stawek procentowych opłaty adia-
cenckiej i ich maksymalnej wysokości (50 %), 
zamieścił w dodanym art. 98a ust. 1. Nie moż-
na w tej sytuacji uznać, że z dniem 22 wrze-
śnia 2004 r. „odpadła” podstawa prawna upo-
ważniająca radę gminy do ustalenia w drodze 

uchwały stawki procentowej opłaty adiacenc-
kiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z jej podziałem. Upoważnienie 
to znalazło się bowiem w dodanym z dniem 
22 września 2004 r. (a więc z zachowaniem 
ciągłości czasowej) art. 98a ust. 1 u.g.n.
Wyrok NSA z 3 listopada 2010 r., I OSK 
1341/10, niepublikowany.

MACIej j. NOWAK

ZGODnie Z pRaweM

Art. 98a ustawy o gospodarce nieru-
chomości
1. Jeżeli w wyniku podziału nierucho-
mości dokonanego na wniosek właści-
ciela lub użytkownika wieczystego, któ-
ry wniósł opłaty roczne za cały okres 
użytkowania tego prawa, wzrośnie jej 
wartość, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta może ustalić, w drodze decyzji, 
opłatę adiacencką z tego tytułu. Wyso-
kość stawki procentowej opłaty adia-
cenckiej ustala rada gminy, w drodze 
uchwały, w wysokości nie większej niż 
30% różnicy wartości nieruchomości. 
Ustalenie opłaty adiacenckiej może na-
stąpić w terminie 3 lat od dnia, w któ-
rym decyzja zatwierdzająca podział nie-
ruchomości stała się ostateczna albo 
orzeczenie o podziale stało się prawo-
mocne. Wartość nieruchomości przed 
podziałem i po podziale określa się we-
dług cen na dzień wydania decyzji 
o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan 
nieruchomości przed podziałem przyj-
muje się na dzień wydania decyzji za-
twierdzającej podział nieruchomości, 
a stan nieruchomości po podziale przyj-
muje się na dzień, w którym decyzja za-
twierdzająca podział nieruchomości 
stała się ostateczna albo orzeczenie 
o podziale stało się prawomocne, przy 
czym nie uwzględnia się części składo-
wych nieruchomości. Przepisy art. 144 
ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 
ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
1a. Ustalenie opłaty adiacenckiej może 
nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decy-
zja zatwierdzająca podział nieruchomo-
ści stała się ostateczna albo orzeczenie 
o podziale nieruchomości stało się pra-
womocne, obowiązywała uchwała rady 
gminy, o której mowa w ust. 1. Do  
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ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje 
się stawkę procentową obowiązującą 
w dniu, w którym decyzja zatwierdzają-
ca podział nieruchomości stała się osta-
teczna albo orzeczenie o podziale nieru-
chomości stało się prawomocne.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy po-
dziale nieruchomości dokonywanym nie-
zależnie od ustaleń planu miejscowego.
3. Jeżeli w wyniku podziału nierucho-
mości wydzielono działki gruntu pod 
drogi publiczne lub pod poszerzenie ist-
niejących dróg publicznych, do określe-
nia wartości nieruchomości, zarówno 
według stanu przed podziałem jak i po 
 podziale, powierzchnię nieruchomości  

 
pomniejsza się o powierzchnię działek 
gruntu wydzielonych pod te drogi lub 
pod ich poszerzenie.
4. W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub 
zaległości z tego tytułu, osoba zobowią-
zana do jej wniesienia może przenieść 
na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do 
działki gruntu wydzielonej w wyniku 
podziału. Przepis art. 66 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 
z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 
Różnice między wartością działki grun-
tu wydzielonej w wyniku podziału a na-
leżnością wynikającą z opłaty adiacenc-
kiej pokrywane są w formie dopłat.

Zasiedzenie nieruchomości
właściciel nieruchomości musi liczyć się 
z ryzykiem, że osoby z niej korzystające 
mogą dążyć do jej nabycia w drodze za
siedzenia. Dlatego powinien stale moni
torować sytuację lub jasno określić wa
runki korzystania z nieruchomości w sto
sownej umowie.

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne 
jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierw-
sze, konieczne jest samoistne i nieprzerwane 
posiadanie, a po drugie – upływ ustawowego 
czasu.

Kiedy dochodzi 
do zasiedzenia

Posiadanie nie jest prawem. Jest stanem 
faktycznym i nie zależy od tego, czy komuś 
rzeczywiście przysługuje prawo do władania 
nieruchomością. Samoistnym posiadaczem 
nieruchomości w rozumieniu art. 172 Kodek-
su cywilnego (dalej: k.c.) jest ten, kto włada 
nią jak właściciel, czyli podejmuje względem 
nieruchomości czynności typowe dla czynno-
ści właścicielskich. Posiadaczem samoistnym 
jest zarówno osoba rzeczywiście będąca wła-
ścicielem, jak i osoba niebędąca właścicielem.

Od posiadania samoistnego odróżnić nale-
ży posiadanie zależne, które ma ograniczony 
zakres. Posiadanie zależne może odpowiadać 
władaniu nieruchomością zarówno w ramach 
dzierżawy, najmu, użytkowania, jak i innego 
prawa, z którym wiąże się określone władz-

two nad nieruchomością. Jednak do zasie-
dzenia własności nieruchomości doprowa-
dzić może jedynie posiadanie samoistne.

Gmina jako właściciel nieruchomości po-
winna systematycznie sprawdzać, w jaki spo-
sób mieszkańcy korzystają z nieruchomości 
będących własnością gminy. W praktyce zda-
rza się bowiem, że mieszkańcy niedysponują-
cy żadnym tytułem prawnym do nieruchomo-
ści gminnych ogradzają działki lub ich części 
płotem i użytkują je tak, jakby byli ich właści-
cielami. Działając w taki sposób przez odpo-
wiednio długi czas mogą doprowadzić do za-
siedzenia.

✔	CO na tO SĄD
O rodzaju posiadania nie decyduje świado-
mość tego, czy posiadacz jest przekonany 
o swoich właścicielskich uprawnieniach, czy 
też nie, kwestia ta ma bowiem znaczenie je-
dynie dla określenia, czy jest posiadaczem 
w dobrej bądź złej wierze. Dlatego też posia-
dacz, który wie, że nie jest właścicielem, ale 
chce posiadać rzecz tak jakby nim był, może 
być posiadaczem samoistnym, i to nawet wte-
dy, gdy występuje wobec właściciela z ofertą 
kupna tej rzeczy.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 kwiet
nia 2011 r., IV CSK 425/10, niepubliko
wane.

Gmina musi mieć na uwadze, że czynności 
faktyczne związane z korzystaniem z działki 
są dostrzegalne dla innych osób i wywołują 
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u nich przekonanie, że ten, kto się działką zaj-
muje, jest właścicielem. Brak zainteresowa-
nia gminy własnymi nieruchomościami, 
w tym brak dbałości o to, by korzystanie 
przez mieszkańców z nieruchomości gmin-
nych było prawnie uregulowane, może spo-
wodować utratę ich własności.

Władanie nieruchomościami przez miesz-
kańców powinno odbywać się na podstawie 
zawartej z gminą umowy, np. dzierżawy. Za-
wieranie przez gminę takich umów z miesz-
kańcami wyklucza powstanie wątpliwości, 
kto jest właścicielem, a kto ma ograniczone 
uprawnienia.

Posiadacz samoistny 
czy zależny

Należy pamiętać, że w sprawach o zasie-
dzenie wnioskodawca – posiadacz nierucho-
mości, który dąży do jej zasiedzenia, ma uła-
twione zadanie. Ponieważ zgodnie z art. 339 
k.c. domniemywa się, że posiadanie ma cha-
rakter posiadania samoistnego. Gmina 
w toku postępowania o zasiedzenie powinna 
obalić to domniemanie, przedstawiając do-
wody na to, że posiadanie wnioskodawcy 
w sprawie o zasiedzenie wcale nie miało cha-
rakteru posiadania samoistnego – właściciel-
skiego. Dodatkowo gmina może wykazywać, 
że posiadacz władał nieruchomością za zgo-
dą gminy, a więc posiadanie miało charakter 
posiadania zależnego.

✔	CO na tO SĄD
Posiadacz samoistny to taki tylko, którego 
zakres faktycznego władania rzeczą jest taki 
sam, jak właściciela i który znajduje się w po-
łożeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy 
w taki sposób, jak może to czynić właściciel. 
Wyrazem tego jest, między innymi, niezależ-
ność w podejmowaniu decyzji co do przed-
miotu posiadania; gdy decyzje te są uza-
leżnione od zezwolenia, zgody innej osoby 
– o której posiadacz wie, że jest właścicielem 
– niweczy to możliwość uznania, że posiadacz 
działa w takim zakresie, jak właściciel.
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 
2000 r., V CKN 164/2000, niepublikowany.

Posiadacz samoistny nie traci posiadania 
przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posia-
danie zależne (art. 317 k.c.). Możliwa jest 
taka sytuacja, gdy władztwo nad rzeczą bę-
dzie równocześnie przypisywane posiadaczo-
wi samoistnemu (w tym przypadku właścicie-

lowi – gminie) oraz posiadaczowi zależnemu. 
Gmina jako właściciel ma bowiem prawo od-
dać swoją nieruchomość innej osobie w po-
siadanie zależne, np. w dzierżawę czy użytko-
wanie. To, że gmina osobiście nie „pielęgnuje” 
działki, a robi to ktoś inny, nie oznacza jesz-
cze, że gmina przestaje być samoistnym po-
siadaczem nieruchomości. Gmina w sprawie 
o zasiedzenie powinna więc wykazać, że 
wnioskodawca, nawet jeżeli wykonywał pew-
ne czynności względem nieruchomości, jak 
np. ogrodzenie działki płotem, sadzenie ro-
ślin, posadowienie murowanego grilla itp., to 
działał jako posiadacz zależny, ponieważ wie-
dział, że to gmina jest podmiotem decyzyj-
nym w sprawach nieruchomości.

Liczy się czas

Kolejną przesłanką konieczną do nabycia 
własności nieruchomości w drodze zasiedze-
nia jest upływ czasu. To, ile czasu potrzeba sa-
moistnemu posiadaczowi, aby zasiedzieć nie-
ruchomość, uzależnione jest od jego dobrej 
lub złej wiary. Jeżeli posiadacz samoistny wła-
da nieruchomością w dobrej wierze, władanie 
musi trwać nieprzerwanie 20 lat. Jeżeli posia-
dacz samoistny włada nieruchomością w złej 
wierze, władanie musi trwać nieprzerwanie 
30 lat. „Nieprzerwanie” oznacza, że posiada-
nie przez cały okres musi mieć charakter po-
siadania samoistnego. W posiadaniu nie może 
nastąpić przerwa, przy czym odnośnie do cią-
głości posiadania posiadacz ma ułatwione 
zadanie z punktu widzenia konieczności udo-
wodnienia nieprzerwanego charakteru po sia-
da nia. Ustawodawca w art. 340 k.c. wpro-
wadził domniemanie ciągłości posiadania, 
wskazując, że „przemijająca przeszkoda w wy-
konywaniu posiadania nie pozbawia go cha-
rakteru posiadania ciągłego”. Ponadto, zgod-
nie z art. 345 k.c., posiadanie przywrócone 
uważa się za nieprzerwane.

■	ZAPAMIĘTAJ
Posiadacz nieruchomości niebędący jej 
właścicielem nabywa własność, jeżeli po-
siada nieruchomość nieprzerwanie od 
lat 20 jako posiadacz samoistny, chyba że 
uzyskał posiadanie w złej wierze (zasie-
dzenie) według art. 172 § 1 k.c. Zgodnie 
z § 2 tego przepisu, po upływie 30 lat posia-
dacz nieruchomości nabywa jej własność, 
choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Dobra wiara, zgodnie z poglądami wyrażo-
nymi w orzecznictwie, polega zaś na uspra-
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wiedliwionym w danych okolicznościach 
przekonaniu posiadacza, że rzeczywiście 
przysługuje mu prawo własności. Kluczowe 
znaczenie ma przy tym chwila, kiedy posia-
dacz wszedł w posiadanie nieruchomości.

Jeżeli więc posiadacz w momencie obejmo-
wania nieruchomości we władanie był prze-
konany, że przysługuje mu prawo własności, 
a przekonanie to było uzasadnione, możemy 
mówić o dobrej wierze. Jeżeli natomiast prze-
konanie nie było uzasadnione, to do zasiedze-
nia nieruchomości konieczny jest upływ 
lat 30, ponieważ posiadaczowi towarzyszyła 
zła wiara. Również w sytuacji, gdy samoistny 
posiadacz wiedział, że nie przysługuje mu 
prawo własności i mimo to władał nią jak 
właściciel, do zasiedzenia konieczny jest 
upływ lat 30.

✔	CO na tO SĄD
Pomocne przy ocenie rodzaju posiadania 
jest to, czy posiadacz objął nieruchomość 
w posiadanie z woli właściciela i na za-
sadach przez niego określonych, czy też 
niezależnie od woli właściciela lub nawet 
wbrew jego woli czy świadomości. Objęcie 
rzeczy w posiadanie za zgodą właściciela 
i posiadanie jej w zakresie przez właścicie-
la określonym lub tolerowanym świadczy 
z reguły o posiadaniu zależnym, choćby 
posiadacza z właścicielem nie łączył żaden 

stosunek prawny. Posiadacz włada wtedy 
rzeczą „jak” osoba mająca prawo, z którym 
łączy się określone władztwo nad rzeczą 
i zgodnie z art. 336 k.c. jest posiadaczem 
zależnym.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 4 kwiet
nia 2012 r., I CSK 360/11, niepublikowa
ne. 

ANNA KujASZeWSKA

ZGODnie Z pRaweM

Art. 176 Kodeksu cywilnego
§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia 
nastąpiło przeniesienie posiadania, 
obecny posiadacz może doliczyć do cza-
su, przez który sam posiada, czas posia-
dania swego poprzednika. Jeżeli jednak 
poprzedni posiadacz uzyskał posiada-
nie nieruchomości w złej wierze, czas 
jego posiadania może być doliczony tyl-
ko wtedy, gdy łącznie z czasem posiada-
nia obecnego posiadacza wynosi przy-
najmniej lat trzydzieści.
§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpo-
wiednio w wypadku, gdy obecny posia-
dacz jest spadkobiercą poprzedniego 
posiadacza.

wyłączenie nieruchomości 
z obrotu gospodarczego
Zdarzają się sytuacje, w których nie wol
no sprzedawać niektórych nieruchomo
ści. takie przypadki mają jednak charak
ter wyjątku od reguły swobody obrotu 
gospodarczego i są ściśle określone 
w przepisach szczegółowych.

Często można spotkać się z pytaniem, czy 
ustawodawca może ograniczyć prawo wła-
sności właściciela nieruchomości poprzez 
wyłączenie jej z obrotu. Obecnie obowiązu-
jące przepisy umożliwiają sytuacje, w któ-
rych obrót danymi nieruchomościami bę-
dzie wyłączony. Takie wyłączenie z obrotu 
obwarowane jest jednak wieloma zastrze-
żeniami.

Wyłączenie rzeczy z obrotu stanowi wy-
jątek od swobody obrotu wyrażonej w art. 20 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 
z późn. zm.). Natomiast art. 22 Konstytu-
cji  RP przewiduje, że ograniczenie wolności 
działalności gospodarczej jest dopuszczalne 
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na 
ważny interes publiczny.

Zakres obrotu 
nieruchomościami

Możliwość zastosowania wyłączenia rzeczy 
z obrotu może być zastosowana także do nie-
ruchomości, przy czym należy tu odróżnić po-
jęcie zbywania lub nabywania, o którym 
mowa w art. 4 pkt 3b ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
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(dalej: u.g.n.), od pojęcia obrotu nierucho-
mościami.

Artykuł 4 pkt 3b u.g.n. dotyczy dokonywania 
czynności prawnych, na podstawie których 
następuje przeniesienie własności nierucho-
mości lub przeniesienie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej albo 
oddanie jej w użytkowanie wieczyste. Nato-
miast pojęcie obrotu nieruchomościami ma 
charakter szerszy. Dotyczy ono także tych 
czynności, których skutkiem będzie nie tylko 
przeniesienie własności, lecz także możli-
wość pobierania przez właściciela lub użyt-
kownika wieczystego pożytków cywilnych 
rzeczy (art. 53 § 2 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny; dalej: k.c.).

Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających 
z ustaw, nieruchomości mogą być przed-
miotem obrotu (art. 13 ust. 1 u.g.n.). We-
dług ustawodawcy, w szczególności mogą 
one być przedmiotem sprzedaży, zamiany 
i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie 
wieczyste, w najem lub dzierżawę, użycze-
nia, oddania w trwały zarząd, a także mogą 
być obciążane ograniczonymi prawami rze-
czowymi, wnoszone jako wkłady niepie-
niężne (aporty) do spółek, przekazywane 
jako wyposażenie tworzonych przedsię-
biorstw państwowych oraz jako majątek 
tworzonych fundacji. Z analizy treści 
ust. 1a–4 u.g.n. wynika, że nieruchomość 
może być także:

	l przekazywana nieodpłatnie w drodze umo-
wy partnerowi prywatnemu lub spółce na 
czas realizacji przedsięwzięcia w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego,

	l przedmiotem darowizny na cele publiczne,
	l przedmiotem darowizny dokonywanej 

między Skarbem Państwa a jednostką sa-
morządu terytorialnego, a także między 
tymi jednostkami.
Natomiast prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej może być przed-
miotem wkładu niepieniężnego (aportu) 
wnoszonego do spółki.

Biorąc pod uwagę użyty przez ustawodaw-
cę zwrot „w szczególności”, co nadaje temu 
przepisowi charakter otwarty, oraz zasadę 
swobody umów zawartą w art. 3531 k.c., nie-
ruchomości mogą być przedmiotem tzw. 
umów nazwanych, czyli tych wymienionych 
i opisanych w Kodeksie cywilnym oraz umów 
nienazwanych, w stosunku do których Ko-
deks cywilny nie zawiera regulacji.

Należy również dokonać rozróżnienia mię-
dzy wyłączeniem nieruchomości z obrotu 
a ograniczeniem w sposobie korzystania 
z nieruchomości. W pierwszym przypadku 

nieruchomość zostaje obciążona zakazem do-
konywania określonego rodzaju czynności 
prawnych pod rygorem nieważności. Nie do-
chodzi przy tym do wywłaszczenia dotych-
czasowego właściciela. Natomiast ogranicze-
nie w sposobie korzystania z nieruchomości, 
jako specyficzna forma wywłaszczenia, nie 
wpływa na rodzaj czynności prawnych, jakich 
właściciel może dokonać z tak obciążoną nie-
ruchomością i następuje w drodze decyzji ad-
ministracyjnej.

Przypadki wyłączenia 
nieruchomości z obrotu

W obowiązujących przepisach ustawodaw-
ca odniósł się do kwestii wyłączenia nieru-
chomości z obrotu w wielu aktach prawnych. 
Są to m.in.:
1)  art. 2 i 2a ustawy z 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 260) – drogi publiczne 
mogą stanowić własność tylko Skarbu 
Państwa lub właściwego samorządu wo-
jewództwa, powiatu lub gminy, a tym sa-
mym zostały one wyłączone z powszech-
nego obrotu,

2)  art. 14 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2001 r. – Pra-
wo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 
z późn. zm.) – grunty pokryte płynącymi 
wodami powierzchniowymi nie podlegają 
obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem 
przypadków określonych w ustawie 
(np. oddania gruntów w użytkowanie na 
podstawie art. 20 tej ustawy),

3)  art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwiet nia 
2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 687) – objęte wnioskiem 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej nieruchomości 
publicznej nie mogą być przedmiotem 
obrotu.

Wyłączenie nieruchomości z obrotu prze-
widziano również w przepisach o specjalnych 
zasadach realizacji inwestycji przeciwpowo-
dziowych i lotniskowych, o usługach i sie-
ciach telekomunikacyjnych oraz transporcie 
kolejowym.

Na podstawie wymienionych przepisów moż-
na uznać, że wyłączenie nieruchomości z obro-
tu cechuje się następującymi elementami:

	l jest wprowadzane w trybie ustawowym,
	l następuje z mocy prawa w sytuacji zajścia 

określonych przez ustawodawcę przesła-
nek,

obrót 
nieruchomościami

inwestycja 
drogowa

pgp32-2013 k05-33.indd   29 2013-08-13   13:43:52



Nieruchomości w działalności gospodarczej

30 | www.pgp.infor.pl

	l jest niezależne od woli właściciela nieru-
chomości i ma charakter bezwzględny,

	l może dotyczyć określonej kategorii nieru-
chomości, np. dróg,

	l wyłączenie nieruchomości z obrotu doty-
czy podejmowania czynności cywilno-
prawnych, a więc nieruchomości, o któ-
rych mowa, mogą być przedmiotem 
decyzji administracyjnych.

PIOTR WANCKe

ZGODnie Z pRaweM

Art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Ograniczenie wolności działalności go-
spodarczej jest dopuszczalne tylko 
w drodze ustawy i tylko ze względu na 
ważny interes publiczny.

Kto informuje o zmianach 
dotyczących nieruchomości
Obowiązki informacyjne związane z nie
ruchomościami ciążą nie tylko na oso
bach, którym przysługują prawa do nich, 
lecz także na organach administracyjnych 
i sądowych, które z urzędu mają w zakre
sie swoich kompetencji zadania związa
ne z ewidencjonowaniem i utrwalaniem 
wiedzy o nieruchomościach. w tej grupie 
są m.in. samorządy.

Z tytułu posiadania praw rzeczowych lub 
zobowiązaniowych do nieruchomości (użyt-
kowania wieczystego) wiążą się nie tylko 
przywileje, lecz także obowiązki. To właśnie 
m.in. obowiązek zgłaszania właściwym orga-
nom zmian związanych ze stanami prawnymi 
i faktycznymi dotyczącymi nieruchomości. 
Jednak ze względu na fakt, że obrót nieru-
chomościami jest regulowany w sposób szcze-
gólny, uczestnikami rynku nieruchomości są 
także podmioty obsługujące go, w tym przede 
wszystkim organy administracyjne (m.in. sa-
morządy) lub sądowe, ewidencjonujące za-
chodzące zmiany w odniesieniu do samej nie-
ruchomości oraz podmiotów, którym do 
nieruchomości przysługują określone prawa. 
Także i te organy zostały zobowiązane do in-
formowania o wprowadzonych zmianach.

Obowiązki właścicieli

Na właścicielu nieruchomości ciążą liczne 
obowiązki informacyjne. Musi on m.in. nie-
zwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swego 
prawa do nieruchomości w księdze wieczystej 
(art. 35 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece; dalej jako u.k.w.h.). 

Ponadto właściciel albo użytkownik wieczysty 
(lub ich przedstawiciel albo pełnomocnik) ma 
obowiązek poinformowania sądu prowadzą-
cego księgę wieczystą o każdej zmianie adre-
su, ewentualnie wskazania adresu do dorę-
czeń (art. 62612 ustawy z 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 
nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Zaniedbania 
w tym względzie są zagrożone grzywną.

Obowiązki informacyjne dotyczą także 
zmian w operacie ewidencji gruntów i budyn-
ków. Właściciel – a w przypadku gruntów 
państwowych i samorządowych inne osoby fi-
zyczne lub prawne, w których władaniu znaj-
dują się grunty i budynki lub ich części – ma 
obowiązek zgłosić staroście wszelkie zmiany 
danych objętych ewidencją gruntów i budyn-
ków. Obowiązek ten dotyczy także władają-
cych nieruchomościami. Zgłoszenie musi być 
dokonane w terminie 30 dni od powstania 
tych zmian, przy czym obowiązek ten nie do-
tyczy zmian w tym zakresie, które wynikają 
z decyzji organów publicznych. Na żądanie 
starosty należy dostarczyć dokumenty geode-
zyjne, kartograficzne i inne niezbędne do 
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów 
i budynków (art. 20 i 22 ustawy z 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne). 
Niepoinformowanie starosty o zmianach jest 
zagrożone karą grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Obowiązki organów 
administracji publicznej

Obowiązki administracji publicznej doty-
czące informowania o nieruchomościach 
wynikają m.in. z konsekwencji dziedzicze-

rynek 
nieruchomości

obowiązki 
informacyjne
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nia. Organy administracji rządowej i jed-
nostki samorządu terytorialnego (JST) oraz 
notariusze sporządzający akty poświadcze-
nia dziedziczenia mają obowiązek zawiado-
mić sąd właściwy do prowadzenia księgi 
wieczystej o każdej zmianie właściciela nie-
ruchomości, dla której założona jest księga 
wieczysta (art. 36 u.k.w.h.). W razie otrzy-
mania zawiadomienia sąd z urzędu dokonu-
je wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieru-
chomości ujawniony w księdze wieczystej 
stał się niezgodny z rzeczywistym stanem 
prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeże-
nia zawiera pouczenie o obowiązku złożenia 
wniosku o ujawnienie prawa własności 
w terminie miesiąca od daty doręczenia za-
wiadomienia.

Ponadto organy administracji rządowej, 
JST, sądy i kancelarie notarialne przesyłają 
staroście odpisy prawomocnych decyzji 
i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, 
z których wynikają zmiany danych objętych 
ewidencją gruntów i budynków. Na wywiąza-
nie się z tego obowiązku przewidziano 30 dni 
od dnia uprawomocnienia się decyzji, orze-
czenia lub sporządzenia aktu notarialnego.

Obowiązki starosty

Starosta, jako prowadzący ewidencję grun-
tów i budynków, ma obowiązek zawiadomić 
o zmianach:
1)  organy podatkowe – w wypadku zmian 

danych mających znaczenie dla wymiaru 
podatków: od nieruchomości, rolnego 
i leśnego,

2)  wydział ksiąg wieczystych właściwego 
miejscowo sądu rejonowego – w wypadku 
zmian danych objętych działem I ksiąg 
wieczystych,

3)  właściwe miejscowo jednostki statystyki 
publicznej – w wypadku zmian w cechach 
adresowych nieruchomości oraz dopisy-
wania i wykreślania budynków,

4)  osoby i jednostki organizacyjne, na któ-
rych wniosek lub zgłoszenie zmiana zo-
stała wprowadzona.

Zawiadomienie to musi zawierać:
	l oznaczenie dokumentu, który stanowił 

podstawę do zmiany, oraz datę wprowa-
dzenia zmiany,

	l oznaczenia odpowiednich jednostek reje-
strowych gruntów, budynków i lokali oraz 
pozycji kartotek budynków i lokali, w któ-
rych nastąpiły zmiany,

	l zestawienie odpowiednich danych ewiden-
cyjnych przed zmianą i po zmianie,

	l wyszczególnienie organów i jednostek or-
ganizacyjnych, którym przekazane zostało 
zawiadomienie,

	l podpis organu lub upoważnionej przez nie-
go osoby.

Obowiązki sądu

Sądy prowadzące księgi wieczyste mają 
obowiązek zawiadomić uczestników postępo-
wania oraz starostę o założeniu księgi wie-
czystej dla nieruchomości oraz zmianach 
wpisów w jej dziale I i II. Jeżeli zawiadomie-
nie o dokonanych wpisach zawiera treść nie-
zgodną z treścią wpisów dokonanych w księ-
dze wieczystej lub nastąpiła w jego treści 
niedokładność, błąd pisarski albo rachunko-
wy lub inne oczywiste omyłki, które nie doty-
czą treści wpisu w księdze wieczystej, sąd 
sporządza ponownie w sposób prawidłowy 
zawiadomienie i przesyła je wnioskodawcy 
i uczestnikom postępowania z adnotacją „po-
prawiono” oraz pouczeniem, że jest to pierw-
sze prawidłowe zawiadomienie.

Realizacja obowiązków informowania 
o zmianach dotyczących nieruchomości przez 
wszystkich uczestników rynku ma duże znacze-
nie dla bezpieczeństwa obrotu. Brak konse-
kwencji w zgłaszaniu zmian, a także w wymia-
nie informacji pomiędzy organami administracji 
publicznej ma swoje negatywne następstwa dla 
ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieru-
chomości, powstania lub zmiany praw do nie-
ruchomości w zakresie tzw. wpisów konstytu-
tywnych czy właściwego ustalenia stron 
postępowania administracyjnego.

PIOTR WANCKe

ZGODnie Z pRaweM

Art. 35 ustawy o księgach wieczy-
stych i hipotece
1. Właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany do niezwłocznego złożenia 
wniosku o ujawnienie swego prawa 
w księdze wieczystej.
2. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody 
na skutek nieujawnienia prawa własno-
ści w księdze wieczystej, właściciel pono-
si odpowiedzialność za szkodę powstałą 
na skutek niewykonania obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek 
opieszałości w jego wykonaniu.

dziedziczenie

księgi  
wieczyste
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Księgi wieczyste  
w gospodarce nieruchomościami
jedną z kluczowych instytucji, którą nale
ży brać pod uwagę przy podejmowaniu 
czynności z zakresu gospodarki nierucho
mościami, są księgi wieczyste. jednak 
wątpliwości może budzić wpływ zapisów 
zawartych w księgach wieczystych na 
ocenę prawidłowości innych źródeł infor
macji o nieruchomościach, w tym m.in. 
ewidencji gruntów i budynków.

Księgi wieczyste w szczegółowym zakresie 
wiążą się z różnym zakresem funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego, zarów-
no dotyczących prowadzenia ewidencji grun-
tów i budynków, jak i podejmowania konkret-
nych działań związanych z obrotem 
nieruchomościami. Przepisy dotyczące ksiąg 
wieczystych określone są przede wszystkim 
w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczy-
stych i hipotece (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 707, 
dalej jako u.k.w.h.). Zgodnie z nią, księgi wie-
czyste prowadzi się w celu ustalenia stanu 
prawnego nieruchomości, a ich istotnym wa-
lorem jest jawność. W związku z tym jawne 
są również wszystkie prawa wpisane do księ-
gi wieczystej, co skutkuje możliwością ich 
przeglądania przez każdego, w obecności 
pracownika sądu. Za skutek zasady jawności 
ksiąg wieczystych należy uznać niemożność 
powoływania się w stosunkach prawnych na 
nieznajomość wpisów w nich zawartych.

Księgi wieczyste prowadzone są przez właści-
we w tym zakresie wydziały sądów rejonowych. 
Odrębna księga wieczysta prowadzona jest co 
do zasady dla każdej nieruchomości. Nie moż-
na natomiast dla jednej nieruchomości prowa-
dzić więcej niż jednej księgi. Księga wieczysta 
zawiera cztery działy, obejmujące kolejno:
1)  oznaczenie nieruchomości oraz wpisy 

praw związanych z jej własnością,
2)  wpisy dotyczące własności nieruchomości 

oraz użytkowania wieczystego (w tym 
oznaczenie podstawy prawnej wpisu, któ-
rą może być akt notarialny, rozstrzygnię-
cie sądu czy też decyzja administracyjna),

3)  wpisy dotyczące ograniczonych praw rze-
czowych, praw osobistych, roszczeń, a tak-
że ograniczeń w rozporządzaniu nierucho-
mością,

4)  wpisy dotyczące hipotek.
Już na tym etapie należy wskazać, że podstawą 
oznaczenia danej nieruchomości w księdze wie-

czystej będą dane katastru nieruchomości, czyli 
ewidencji gruntów i budynków (względem lo-
kalu będzie to natomiast zaświadczenie o jego 
położeniu i powierzchni wydane przez spół-
dzielnię mieszkaniową). Od starosty właściciel 
danej nieruchomości może uzyskać na swój 
wniosek wypis i wyrys z operatu ewidencyjne-
go. Dane z ewidencji stanowią również podsta-
wę do dokonania przez sąd sprostowania ozna-
czenia zawartego w księdze wieczystej.

Rękojmia wiary publicznej

Jedną z najważniejszych instytucji powiąza-
nych z księgami wieczystymi jest rękojmia 
wiary publicznej. Na wstępie należy zasygnali-
zować to, że ustawodawca wprowadził do-
mniemanie, zgodnie z którym prawo jawne 
z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rze-
czywistym stanem prawnym, a prawo z księgi 
wykreślone nie istnieje. Na domniemanie to 
może się powołać każda zainteresowana w da-
nej sprawie osoba. W takim ujęciu, w sytuacji 
gdy określony właściciel nieruchomości 
stwierdzi niezgodność między stanem faktycz-
nym a stanem prawnym, powinien zażądać 
ustalenia przez sąd zgodności w tym zakresie. 
Złożenie tego typu żądania i w konsekwencji 
ostrzeżenia w księgach wieczystych nie obala 
jednak samego domniemania.

Odmiennie natomiast będzie wyglądać sku-
tek związany z samą rękojmią wiary publicznej 
ksiąg wieczystych. Wpis ostrzeżenia o nie-
zgodności stanu faktycznego i prawnego wyłą-
cza rękojmię wiary publicznej. Zgodnie z art. 5 
u.k.w.h., zasadą jest to, że w razie niezgodno-
ści między stanem prawnym nieruchomości 
ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywi-
stym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga 
na korzyść tego, kto przez czynność prawną 
dokonaną z osobą uprawnioną do jej przepro-
wadzenia według treści księgi nabył własność 
nieruchomości lub inne prawo rzeczowe.

Przyczyny niezgodności stanu faktycznego 
z prawnym mogą być różne. Z jednej strony, 
mogą się sprowadzać do błędów popełnio-
nych przy dokonywaniu wpisów do ksiąg wie-
czystych i będą polegać przede wszystkim na 
braku ważnej podstawy prawnej dla wpisu. 
Poza tym wśród przyczyn niezgodności moż-
na wyodrębnić także pozaksięgowe zmiany 
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operat 
ewidencyjny

pgp32-2013 k05-33.indd   32 2013-08-13   13:43:53



Nieruchomości w działalności gospodarczej

Poradnik Gazety Prawnej nr 32 (798)  | 3327 sierpnia – 2 września 2013

stanu prawnego nieruchomości. Wśród przy-
kładów w doktrynie wymienia się m.in. prze-
niesienie prawa własności nieruchomości bez 
ujawnienia tego w księdze czy też śmierć wła-
ściciela wpisanego do księgi wieczystej.

■	ZAPAMIĘTAJ
Rękojmia wiary publicznej obejmuje za-
równo nabycie prawa własności, użytko-
wania wieczystego, jak też ograniczonych 
praw rzeczowych oraz innych praw osobi-
stych ujawnionych w księdze.

Sąd Najwyższy w wyroku z 12 października 
2011 r. (II CSK 82/11) zaznaczył, że nabycie 
nieruchomości od osoby wpisanej do księgi 
wieczystej, lecz niebędącej właścicielem, pro-
wadzi do nabycia własności tylko wówczas, 
gdy podstawę tego nabycia stanowi odpłatna 
czynność prawna. Natomiast Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 30 września 
2011 r. (I OSK 1630/10) wskazał, że skoro 
warunkiem rękojmi wiary publicznej ksiąg 
wieczystych jest nabycie własności nierucho-
mości przez czynność prawną, to nie chroni 
ona nabycia w wyniku innych zdarzeń.

Oczywiście, ustawodawca wyodrębnia wie-
le przypadków, w których rękojmia podlega 
wyłączeniu. Chodzi tu przede wszystkim 
o rozporządzenia nieodpłatne, dokonane na 
rzecz nabywcy działającego w złej wierze, 
a także m.in. rozporządzenia praw obciążają-
cych nieruchomość z mocy ustawy, praw do-
żywocia, służebności ustanowionych na pod-
stawie decyzji administracyjnej, służebności 
drogi koniecznej, służebności ustanowionych 
w związku z przekroczeniem granicy przy 
wznoszeniu budynku lub innego urządzenia, 
a także służebności przesyłu. Można więc za-
uważyć, że wybrane kategorie praw – ustana-
wianych również z udziałem podmiotów pu-
blicznych gospodarujących nieruchomościami 
– podlegają odrębnym uregulowaniom. Tym 
niemniej, główną intencją ustanowienia rę-
kojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych jest 
ochrona interesów potencjalnych nabywców 
nieruchomości. Mając to na uwadze, trzeba 
mieć świadomość, że przyczyną rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym a stanem praw-
nym nieruchomości mogą być wadliwe dzia-
łania organów administracji publicznej.

Pierwszeństwo ograniczonych 
praw rzeczowych

Wpis dokonywany w księdze wieczystej wią-
że się także z kolejnymi skutkami prawnymi. 

W odniesieniu do ograniczonych praw rzeczo-
wych należy zauważyć, że zasadą jest to, iż 
ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomo-
ści ujawnione w księdze wieczystej ma pierw-
szeństwo przed takim prawem nieujawnionym 
w księdze (co do zasady, podstawowym kryte-
rium w tym zakresie jest termin ustanowienia 
określonego prawa rzeczowego). Przesądzają-
ca w tym zakresie jest chwila, od której należy 
liczyć skutki dokonania wpisu. Taką chwilą 
jest złożenie stosownego wniosku. Oczywiście, 
przy okazji ustanawiania ograniczonego pra-
wa rzeczowego na nieruchomości jej właściciel 
może zastrzec pierwszeństwo przed tym pra-
wem lub też równość dla innego prawa.

■	ZAPAMIĘTAJ
Ograniczone prawa rzeczowe to użytkowa-
nie, służebność, zastaw, spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. 
Do ochrony praw rzeczowych ograniczo-
nych stosuje się odpowiednio przepisy 
o ochronie własności.

Prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczy-
stej na podstawie wniosków złożonych rów-
nocześnie mają równe pierwszeństwo. Nale-
ży w tym miejscu zastrzec, że w sytuacji gdy 
wniosek zostanie złożony, a sąd ten wniosek 
z powodów formalnych zwróci, to termin bę-
dzie liczony od dnia, w którym zostanie zło-
żony nowy wniosek. Tak samo należy potrak-
tować sytuację, w której sąd odmówi w danej 
sprawie dokonania wpisu, a właściciel nieru-
chomości złoży kolejny, tym razem poprawny 
merytorycznie, wniosek. Również w tym 
przypadku będzie brany pod uwagę termin 
złożenia drugiego wniosku.

MACIej j. NOWAK

ZGODnie Z pRaweM

Art. 1 ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece
1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu 
ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się 
dla nieruchomości, które nie mają ksiąg 
wieczystych albo których księgi wieczyste 
zaginęły lub uległy zniszczeniu.
3. Księgi wieczyste mogą być także pro-
wadzone w celu ustalenia stanu praw-
nego spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu.

czynność 
prawna

dokonanie 
wpisu
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  Problem  Od 1 kwietnia 2013 r. zatrudniamy pracownika, który 1 września 2013 r. nabędzie prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wyższym wymiarze (26 dni urlopu). Czy pracownikowi będzie przysługiwało 6 dni urlopu 
uzupełniającego w pełnej wysokości, czy też proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku?

  Odpowiedź  Pracownik nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze proporcjonalnym do okresu 
zatrudnienia w danym roku kalendarzowym u obecnego pracodawcy. W tym przypadku będzie to dodatkowo 5 dni 
urlopu.

Uzasadnienie  Pracownikowi, który wykorzystał w danym 
roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy, a następnie 
w ciągu tego roku uzyskał prawo do tego urlopu w wyż-
szym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Zwięk-
szenie wymiaru urlopu następuje najczęściej wskutek upły-
wu okresu pracy powodującego zwiększenie uprawnień 
urlopowych. Może być także skutkiem wliczenia do stażu 
pracy okresu nauki zakończonej podczas trwania zatrud-
nienia. Momentem nabycia prawa do urlopu uzupełniają-
cego jest ostatni dzień okresu uprawniającego do urlopu 
w niższym wymiarze.
Jeżeli pracownik przez cały rok kalendarzowy był zatrud-
niony u jednego pracodawcy, to ma prawo do wykorzysta-
nia urlopu uzupełniającego w pełnym wymiarze. Natomiast 
przy zmianie pracodawców w ciągu danego roku kalenda-
rzowego również do urlopu uzupełniającego będzie miała 
zastosowanie zasada proporcjonalności.
W omawianym przypadku pracownik zatrudniony od 
1 kwietnia br. ma prawo do:
l  20 : 12 × 9 miesięcy = 15 dni urlopu.

Natomiast 1 września br. nabędzie prawo do urlopu uzu-
pełniającego w wymiarze:
l  6 : 12 × 9 miesięcy = 4,5 dnia = 5 dni
W roku kalendarzowym, w którym nastąpiło nawiązanie 
stosunku pracy, pracownikowi u dotychczasowego pra-
codawcy przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 
proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pra-
codawcy, pod warunkiem że nie wykorzystał urlopu w przy-
sługującym lub wyższym wymiarze (art. 1551 § 21 k.p.).
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprze-
rwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, do którego 
prawo (z wyjątkiem pierwszego roku pracy zawodowej) 
nabywane jest 1 stycznia każdego roku.

POdstaWa PraWna:
l art. 1551 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
l § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynko-
wego, ustalania i wypłacania wynagradzania za czas urlopu oraz ekwi-
walentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).
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Nieruchomości w działalności 
gospodarczej 
Rozliczenie kosztów działalności na użyczonej nieruchomości

PYTANIE
Razem z żoną prowadzimy sklep in-
ternetowy i sprzedajemy na au-
kcjach internetowych (spółka cywil-
na rozliczająca się według pkpir). 
Od niedawna nie wynajmujemy już 
biura i magazynu, ponieważ przeno-
simy magazyn na działkę rodziców. 
Stamtąd średnio dwa razy w tygo-
dniu będziemy wysyłać towar. 
W związku z tym mam kilka pytań.
1)  Czy muszę zawrzeć z rodzicami 

umowę użyczenia w związku 
z wydzieleniem przez nich na 
działce miejsca na nasz maga-
zyn? Czy w związku z użycze-
niem nam części działki powsta-
nie po naszej stronie przychód?

2)  Czy musimy płacić podatek od 
nieruchomości od powierzchni 
działki przeznaczonej na maga-
zyn?

3)  Zakładamy na działce rodziców 
Internet, jednak nie na siebie, 
ale na rodziców. Jak można re-
fakturować koszty Internetu 
(faktura będzie na telefon i In-
ternet, ale z Internetu będziemy 
korzystać tylko my)?

4)  Czy mogę zaliczać do kosztów 
uzyskania przychodów koszty 
energii elektrycznej (zamierza-
my dokładać się do tych kosz-
tów w związku z użytkowaniem 
komputera)?

5)  Czy na wyjazdy na działkę ro-
dziców mogę wystawiać sobie 
delegację? Czy wtedy mogę zali-
czać do kosztów uzyskania przy-
chodów wydatki na Internet 
oraz energię elektryczną?

ODPOWIEDŹ
Udostępnienie Państwu przez ro-

dziców części ich działki na maga-
zyn nie wymaga zawarcia pisemnej 
umowy użyczenia, ponieważ tego 
rodzaju umowy mogą być zawiera-

ne również w formie ustnej. Podatek 
od nieruchomości obowiązani są na-
dal opłacać Państwa rodzice, ponie-
waż to oni nadal pozostają podatni-
kami tego podatku. Mogą Państwo 
zaliczać do kosztów wydatki na In-
ternet, telefon oraz energię elek-
tryczną. Jeżeli działka rodziców 
znajduje się poza miejscowością, 
w której znajduje się Państwa miej-
sce zamieszkania lub główne miej-
sce wykonywania działalności go-
spodarczej, podróże na działkę 
mogą być traktowane jako podróże 
służbowe. Oznacza to, że z tytułu ta-
kich podróży mogą być naliczane 
diety, które stanowią Państwa kosz-
ty uzyskania przychodów. 

WYJAŚNIENIE
Forma zawarcia umowy użyczenia. 

Przez umowę użyczenia użyczający zo-
bowiązuje się zezwolić biorącemu, 
przez czas oznaczony lub nieoznaczo-
ny, na bezpłatne używanie oddanej mu 
w tym celu rzeczy (art. 710 Kodeksu cy-
wilnego). Przepisy nie wymagają dla 
umowy użyczenia określonej formy 
(np. formy pisemnej). Oznacza to, że 
w sytuacji opisanej w pytaniu nie muszą 
Państwo zawierać z rodzicami pisemnej 
umowy użyczenia. Wystarczająca jest 
forma ustna, tj. ustalenie przez Państwa 
i rodziców, że oddają do używania część 
(ewentualnie całość) działki. Zawarcie 
umowy użyczenia jest wskazane jedy-
nie dla celów dowodowych. Dla podat-
nika zawarcie umowy w formie pisem-
nej jest bezpieczniejsze podatkowo.

Brak przychodu. W związku z uży-
czeniem Państwu części działki, o któ-
rej mowa w pytaniu, nie powstanie po 
Państwa stronie przychód z działalno-
ści gospodarczej z tytułu otrzymania 
nieodpłatnych świadczeń. Przepis 
przewidujący powstawanie takich 
przychodów (tj. art. 14 ust. 2 pkt 8 
updof) stosuje się z zastrzeżeniem 

art. 21 ust. 1 pkt 125 updof, który 
zwalnia od podatku wartość świad-
czeń w naturze i innych nieodpłat-
nych świadczeń otrzymanych od osób 
zaliczonych do I i II grupy podatkowej 
w rozumieniu przepisów o podatku 
od spadków i darowizn. Według usta-
wy o podatku od spadków i darowizn 
do I grupy podatkowej zalicza się: 
małżonka, zstępnych, wstępnych, pa-
sierba, zięcia, synową, rodzeństwo, 
ojczyma, macochę i teściów. Do grupy 
II – zstępnych rodzeństwa, rodzeń-
stwo rodziców, zstępnych i małżon-
ków pasierbów, małżonków rodzeń-
stwa i rodzeństwo małżonków, 
małżonków rodzeństwa małżonków, 
małżonków innych zstępnych.

Podatek od nieruchomości. Pod-
mioty biorące nieruchomości lub 
obiekty budowlane w używanie (z nie-
istotnym w omawianej sytuacji wyjąt-
kiem dotyczącym podmiotów biorą-
cych w używanie nieruchomości lub 
ich części oraz obiekty budowlane lub 
ich części stanowiące własność Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu tery-
torialnego – art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych) nie 
są podatnikami podatku od nierucho-
mości. Podatnikami tymi są, co do za-
sady, właściciele tych nieruchomości 
(art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych). Oznacza to, że 
podatnikami podatku od nieruchomo-
ści dla działki, o której mowa w pyta-
niu, nadal pozostaną Państwa rodzice. 
To oni będą zatem obowiązani do opła-
cania podwyższonego podatku od nie-
ruchomości od części działki oraz znaj-
dujących się na niej budynków zajętych 
przez Państwa na prowadzenie działal-
ności gospodarczej.

Odpowiadając na Pana pytanie, na-
leży zauważyć, że nie ma przeszkód, 
aby rodzice obciążali Państwa pod-
wyższonymi kosztami podatku od 
nieruchomości. Może to jednak nieść 
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ryzyko uznania przez organy podat-
kowe, że umowa zawarta z rodzicami 
nie jest nieodpłatną umową użycze-
nia, lecz umową odpłatną. Co praw-
da, biorący rzecz w używanie obowią-
zany jest ponosić zwykłe koszty 
utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 
Kodeksu cywilnego), lecz podatku od 
nieruchomości do takich kosztów się 
nie zalicza (zob. przykładowo wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 21 listopada 1994 r., sygn. akt SA/ 
/Wr 2611/94). Ciążący na użytkowni-
ku obowiązek ponoszenia kosztów 
tych podatków powoduje zatem, że 
zawarta umowa w istocie nie jest nie-
odpłatną umową użyczenia, lecz od-
płatną umową o charakterze podob-
nym do umowy najmu. Odpowiednie 
zastosowanie znajduje w takim przy-
padku wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego z 20 listopada 2003 r., 
sygn. akt I SA/Łd 1717/02, w którym 
czytamy, że: „(...) skoro spółka cywil-
na płaciła za używaną przez siebie 
część budynku podatek od nierucho-
mości, to należy przyjąć, że doszło do 
zawarcia nienazwanej umowy o od-
płatne używanie tego budynku”.

Stanowisko to nie jest jednak oczy-
wiste. Zdaniem niektórych organów 
podatkowych, zwracane właścicielowi 
koszty podatku od nieruchomości na-
leżą do zwykłych kosztów utrzymania 
rzeczy użyczonej, o których mowa 
w art. 713 Kodeksu cywilnego. Stano-
wisko takie zajął, przykładowo, Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 28 grudnia 
2011 r., sygn. IPPB1/415-879/11-4/ 
/MS, w której czytamy, że: „(...) wy-
datki związane z utrzymaniem przed-
miotowych nieruchomości (podatek 
od nieruchomości, koszty ogrzewania 
i elektryczności, telefon + Internet, 
wywóz nieczystości, bieżące naprawy) 
wykorzystywanej na podstawie umo-
wy użyczenia na potrzeby prowadzo-
nej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej mogą stanowić koszty 
uzyskania przychodów tej działalności, 
o ile zostaną właściwie udokumento-
wane, tj. z uwzględnieniem rodzaju 
prowadzonych ksiąg podatkowych 
i przepisów regulujących prowadzenie 
tych ksiąg”.

Wątpliwości takie mają jednak zna-
czenie nie tyle dla Państwa (jako 

wspólników spółki cywilnej), ile 
przede wszystkim dla rodziców (jako 
właścicieli działki). Niezależnie od 
przyjęcia jednego z powyższych sta-
nowisk, koszty podatku od nierucho-
mości, którymi będą obciążać Pań-
stwa spółkę rodzice, będą mogły być 
zaliczane przez Państwa do kosztów 
uzyskania przychodów (jeżeli zostaną 
właściwie udokumentowane, o czym 
dalej mowa). Prawo to potwierdzają 
również organy podatkowe, które do-
datkowo w udzielanych interpreta-
cjach zalecają, aby w umowie użycze-
nia zawrzeć postanowienia dotyczące 
tej kwestii. W interpretacji indywidu-
alnej Dyrektora Izby Skarbowej w Po-
znaniu z 3 lipca 2009 r., sygn. 
ILPB1/415-477/09-2/AA, czytamy, 
że: „Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny 
regulującą prawa i obowiązki stron 
umowy użyczenia stwierdzić należy, 
iż używającego obciążają zwykłe 
koszty używania rzeczy oraz utrzyma-
nia jej w stanie niepogorszonym. 
Używającego można obciążyć obo-
wiązkiem regulowania określonych 
należności, np. za czynsz, podatek od 
nieruchomości, za zużycie wody, 
energii, gazu lub drobnych remontów.

Wobec powyższego, jeżeli Wniosko-
dawczyni zawarła z rodzicami umowę 
nieodpłatnego użyczenia zawierającą 
takie postanowienia, podatek od nie-
ruchomości stanowi koszt uzyskania 
przychodów w prowadzonej działal-
ności gospodarczej”.

Refakturowanie kosztów. W celu 
zaliczenia do kosztów podatku od nie-
ruchomości, kosztów dostępu do In-
ternetu, telefonu oraz energii elek-
trycznej konieczne jest ich właściwe 
udokumentowanie. Refakturowanie 
tych kosztów (dokumentowanie ich 
wystawianą przez rodziców fakturą) 
nie jest możliwe, gdyż z treści pytania 
nie wynika, aby rodzice byli czynnymi 
podatnikami VAT. Podstawą wpisania 
do pkpir wydatków na telefon, Inter-
net i energię elektryczną będą dowo-
dy wewnętrzne. W przypadku podat-
ku od nieruchomości za najwłaściwsze 
należy przyjąć zaliczenie tego wydat-
ku do kosztów na podstawie decyzji 
wymiarowej z podłączonym do niej 
dowodem zapłaty przez spółkę. Jeżeli 
zdecydują się Państwo na zawarcie pi-
semnej umowy użyczenia, warto żeby 

wymieniona wcześniej umowa regu-
lowała kwestię ponoszenia tych kosz-
tów przez Państwa spółkę.

Podróże służbowe. W przypadku 
osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą (w tym w formie 
spółek cywilnych) za podróże służbowe 
uważa się wyjazdy poza miejscowość, 
w której znajduje się ich miejsce za-
mieszkania lub główne miejsce wyko-
nywania działalności gospodarczej (je-
żeli główne miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej jest inne niż 
miejsce zamieszkania). Jeżeli zatem 
działka rodziców znajduje się poza 
miejscowością, w której znajduje się 
Państwa miejsce zamieszkania lub 
główne miejsce wykonywania działal-
ności gospodarczej, podróże na działkę 
mogą być traktowane jako podróże 
służbowe, a w konsekwencji mogą być 
z tytułu takich podróży naliczane diety 
stanowiące Państwa koszty uzyskania 
przychodów. Należy jednak pamię-
tać o ograniczeniu przewidzianym 
w art. 23 ust. 1 pkt 52 updof. Z przepisu 
tego wynika możliwość zaliczania do 
kosztów uzyskania przychodów warto-
ści diet z tytułu podróży służbowych 
osób prowadzących działalność gospo-
darczą i osób z nimi współpracujących 
tylko w części nieprzekraczającej wyso-
kości diet przysługujących pracowni-
kom. Wysokość ta wynika z przepisów 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. 
w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służ-
bowej. Diety takie mogą być zaliczane 
do kosztów uzyskania przychodów na 
podstawie wystawianych przez podat-
ników dowodów wewnętrznych (§ 14 
ust. 2 pkt 5 rozporządzenia wykonaw-
czego).

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
●● art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 52 

ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.),

●● § 14 ust. 2 pkt 5 i 7 rozporządzenia Mi-
nistra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów (t.j. 
Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
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Sprzedaż budynku a korekta podatku odliczonego 
przy dokonywaniu nakładów

PYTANIE
Zakupiono budynek usługowo-han-
dlowy używany w latach 2003 i 2004 
za 1/3 wartości (340 493,10 zł). W la-
tach 2003–2004 – przed przyjęciem 
do ewidencji środków trwałych – po-
niesiono nakłady na remont w kwo-
cie 54 931,76 zł, przy których doko-
nywaniu odliczono VAT. 31 grudnia 
2004 r. budynek wpisano do ewiden-
cji środków trwałych, przyjmując 
wartość początkową w kwocie 
395 424,86 zł. Następnie w 2005 r. 
poniesiono nakłady na ulepszenie 
w kwocie 57 497,44 zł, od których 
odliczono VAT. O kwotę tę zwiększo-
no wartość budynku jako środka 
trwałego. Następnie w 2010 r. znów 
poniesiono nakłady na ulepszenie 
w kwocie 14 906,94 zł, od których 
odliczono VAT, i zwiększono wartość 
budynku jako środka trwałego. Łącz-
nie wartość początkowa budynku 
jako środka trwałego to obecnie 
467 829,24 zł. W 2013 r. jest plano-
wana sprzedaż budynku (zwolniona 
z VAT). Czy w związku z odliczaniem 
VAT od kwot ulepszenia należy doko-
nać korekty odliczonego VAT i w ja-
kiej wysokości?

ODPOWIEDŹ
Tak, w przedstawionej sytuacji ko-

nieczna będzie korekta części podat-
ku odliczonego. Należy skorygować 
część podatku odliczonego przy do-
konywaniu nakładów remontowych 
po 30 kwietnia 2004 r. oraz część po-
datku odliczonego przy dokony-
waniu nakładów ulepszeniowych 
w 2005 r. Nie należy natomiast kory-
gować części podatku odliczonego 
przy dokonywaniu nakładów ulep-
szeniowych w 2010 r.

WYJAŚNIENIE
Jak wynika z treści pytania, w przed-

stawionej sytuacji dojdzie do dostawy 
budynku usługowo-handlowego. Do-
stawa ta będzie zwolniona od podatku 
(na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 
10a ustawy o VAT). W związku z plano-
waną sprzedażą Czytelnik rozważa, czy 

na podstawie przepisów art. 91 ustawy 
o VAT powstaje w przedstawionej sytu-
acji obowiązek korekty podatku odli-
czonego, a jeżeli tak, to w jakim zakre-
sie. Z pewnością należy rozważyć, czy 
w tym przypadku powstanie obowiązek 
korekty, ponieważ sprzedaż budynku 
jest zwolniona z VAT. Jeżeli taka sprze-
daż następuje w okresie korekty 
(w przypadku budynków wynosi on 
10 lat, licząc od roku, w którym budy-
nek został oddany do używania), to po-
datnik powinien zmniejszyć odliczenie 
VAT, którego dokonał w związku z na-
byciem budynku. Ta sama reguła obo-
wiązuje w przypadku nakładów ponie-
sionych na dany budynek traktowanych 
do celów korekty jako odrębne środki 
trwałe. W konsekwencji na podstawie 
art. 91 ustawy o VAT korekcie podatku 
odliczonego może również podlegać 
podatek odliczony przy dokonywaniu 
ulepszeń środków trwałych (treść odpo-
wiednich przepisów art. 91 została 
przytoczona w słowniczku).

Potwierdza to interpretacja indywi-
dualna z 17 września 2012 r. (sygn. 
IPPP2/443-537/12-5/RR/AK), w któ-
rej Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza-
wie stwierdził: „(...) w związku (...) ze 
sprzedażą ulepszonych środków trwa-
łych (poza częścią budynku nabytego 
w 1992 r., którego część została wyre-
montowana i oddana do użytkowania 
w 1994 r., dla której to części 10-letni 
okres korekty minął) zastosowanie 
znajdą przepisy art. 91 ust. 4 i 5 ustawy 
o podatku od towarów i usług, zobo-
wiązujące Wnioskodawcę do dokona-
nia jednorazowej korekty w odniesie-
niu do całego pozostałego okresu 
korekty. Korekty odliczonego podatku 
naliczonego Wnioskodawca jest obo-
wiązany dokonać w deklaracji podatko-
wej za okres rozliczeniowy, w którym 
nastąpi sprzedaż ulepszonych środków 
trwałych w odniesieniu do całego pozo-
stałego okresu korekty (przyjmując, że 
dalsze wykorzystanie środków trwałych 
ulepszonych jest związane z czynno-
ściami zwolnionymi od podatku)”.

Ulepszenia środków trwałych są trak-
towane tak, jakby stanowiły nabycie od-

rębnych środków trwałych. W konse-
kwencji przedmiotem korekty, o której 
mowa, jest tylko podatek odliczony 
związany z nakładami ulepszeniowy-
mi, które powiększyły wartość począt-
kową środka trwałego przynajmniej 
o 15 000 zł (por. art. 91 ust. 2 ustawy 
o VAT). Potwierdza to wyrok z 7 lipca 
2009 r. (I SA/Lu 224/09), w którym 
WSA w Lublinie stwierdził: „(...) gdy 
w wyniku ulepszenia środka trwałego 
jego wartość początkowa wzrosła 
o więcej niż 15 000 zł, to podatek nali-
czony związany z dokonaniem ulepsze-
nia będzie podlegał wieloletniej korek-
cie w okresie 5 lat (10 lat dla 
nieruchomości), począwszy od roku, 
w którym ulepszenie zostało oddane do 
używania. Wieloletniej korekcie podle-
gają również modernizacje dotyczące 
środków trwałych, dla których okres 
korekty już się zakończył, lub nieobję-
tych w ogóle korektą, jeżeli tylko w wy-
niku ich dokonania wartość początko-
wa środków trwałych zwiększy się co 
najmniej o 15 000 zł”.

Prawidłowość tego stanowiska po-
twierdził też Naczelny Sąd Administra-
cyjny, który wyrokiem z 9 grudnia 
2010 r. (sygn. I FSK 2069/09) oddalił 
skargę kasacyjną od cytowanego wyro-
ku WSA.

Przedmiotem korekty podatku odli-
czonego powinny być również nakłady 
remontowe poniesione przed odda-
niem środków trwałych do używania. 
Inaczej bowiem niż nakłady na remont 
ponoszone po oddaniu środka trwałego 
do używania, nakłady na remont ponie-
sione przed oddaniem środka trwałego 
do używania, których celem jest przy-
stosowanie środka trwałego do używa-
nia, powiększają jego wartość począt-
kową (zob. przykładowo wyrok WSA 
w Opolu z 13 października 2009 r., 
I SA/Op 365/09, czy wyrok NSA 
z 31 maja 2011 r., II FSK 25/10). Prowa-
dzi to do wniosku, że jeżeli nakłady ta-
kie dotyczą środka trwałego, którego 
wartość początkowa ostatecznie prze-
kroczyła 15 000 zł (w przypadku nakła-
dów ponoszonych przed 1 czerwca 
2005 r. – 3500 zł; zob. art. 91 ust. 2 

pgp32-2013 k35-39 nasze rady.indd   37 2013-08-13   13:46:32



Nasze rady

38 | www.pgp.infor.pl

ustawy o VAT w brzmieniu obowiązują-
cym do końca maja 2005 r.), podatek 
naliczony od takich nakładów może być 
przedmiotem korekty na podstawie 
przepisów art. 91 ust. 4–6 ustawy 
o VAT.

W przedstawionej sytuacji wystąpi 
zatem konieczność korekty podatku 
odliczonego przy dokonywaniu zaku-
pów towarów i usług związanych z re-
montem przedmiotowego budynku 
przeprowadzonym przed oddaniem 
tego budynku do używania (zakłada-
jąc, że remont ten miał na celu przysto-
sowanie tego budynku do używania). 
Dotyczy to jednak wyłącznie podatku 
naliczonego przy dokonywaniu zaku-
pów towarów i usług od 1 maja 2004 r. 
(przepisy art. 91 ustawy o VAT nie 
mają zastosowania do środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych nabytych przed 1 maja 
2004 r. – zob. art. 163 ust. 2 zdanie 
ostatnie ustawy o VAT; należy uznać, 
że dotyczy to również zakupów towa-
rów i usług powiększających wartość 
początkową środków trwałych i warto-
ści niematerialnych i prawnych; po-
dobnie postanowił Dyrektor Izby Skar-
bowej w Warszawie w interpretacji 
indywidualnej z 19 lipca 2012 r., sygn. 
IPPP3/443-472/12-2/LK). Ściślej – obo-
wiązek korekty obejmie 1/10 podatku 
naliczonego przy dokonywaniu tych 
zakupów (lub część tego odliczenia). 
Dla zakupów tych rok 2013 jest bo-
wiem ostatnim rokiem dziesięciolet-
niego okresu korekty.

Czytelnik powinien dokonać korek-
ty podatku odliczonego od nakładów 
na ulepszenie budynku poniesionych 
w 2005 r. (nakłady te powiększyły bo-
wiem wartość początkową budynku 
jako środka trwałego o kwotę prze-
kraczającą 15 000 zł). Wysokość tej 
korekty zależy od przyjęcia stanowi-
ska w kwestii ustalania kwoty korekty 

za rok, w którym zbywane są towary 
lub usługi podlegające korekcie rozło-
żonej w czasie. Pierwsze stanowisko 
zakłada precyzyjne określenie kwoty 
korekty (co do dnia lub miesiąca), 
drugie (zajmowane przez organy po-
datkowe i sądy) – określenie kwoty 
korekty w latach.

Precyzyjne ustalenie kwoty korekty 
wymaga dokonania stosownych obli-
czeń z dokładnością co do dnia 
(tj. przez podzielenie kwoty podatku 
odliczonego będącego przedmiotem 
korekty za rok sprzedaży przez liczbę 
dni w tym roku, a następnie przemno-
żenie otrzymanego wyniku przez licz-
bę dni roku poprzedzających dzień 
sprzedaży). Można się również spo-
tkać z opinią, że korekty za taki rok 
należy dokonywać z dokładnością co 
do miesiąca. Organy podatkowe uwa-
żają jednak, że korekty należy w ta-
kim przypadku dokonywać za cały rok 
sprzedaży (zob. przykładowo inter-
pretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 6 lutego 
2008 r., sygn. ILPP1/443-373/07-2/  
/KG, czy interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
cach z 26 stycznia 2009 r., sygn. 
IBPP2/443-1008/08/UH). Podobne 
stanowisko reprezentują sądy admini-
stracyjne (zob. przykładowo wyrok 
WSA w Warszawie z 24 listopada 
2010 r., sygn. akt III SA/Wa 425/10). 
W konsekwencji precyzyjne określe-
nie kwoty korekty (co do dnia) jest 
obciążone ryzykiem podatkowym.

Aby uniknąć tego ryzyka, Czytelnik 
powinien przy dokonywaniu nakła-
dów ulepszeniowych w 2005 r. skory-
gować 2/10 podatku odliczonego 
(tyle wynosi korekta za dwa lata po-
zostałe do końca okresu korekty). 
W przypadku nakładów ulepszenio-
wych z 2005 r. dziesięcioletni okres 
korekty kończy się bowiem w 2014 r. 

W dniu sprzedaży (w 2013 r.) do koń-
ca okresu korekty pozostają więc dwa 
lata – 2013 i 2014 r. Dlatego zdaniem 
organów podatkowych należy skory-
gować 2/10 podatku odliczonego od 
dokonanych w 2005 r. nakładów (na 
każdy rok podatkowy przypada 1/10 
podatku naliczonego).

Precyzyjnie, określając kwotę ko-
rekty podatku odliczonego przy doko-
nywaniu nakładów ulepszeniowych 
w 2005 r., co prawda zmniejszamy 
kwotę korekty, ale narażamy się na 
ryzyko podatkowe. Ustalając kwotę 
korekty co do dnia, wyniesie ona:

●● 1/10 całej kwoty podatku odliczone-
go – korekta przypadająca na ostatni 
rok okresu korekty, tj. rok 2014, oraz

●● część 1/10 całej kwoty podatku odli-
czonego – korekta przypadająca na 
przedostatni rok okresu korekty, 
tj. rok 2013, obliczona co do dnia.
Korekta podatku odliczonego nie jest 

natomiast konieczna w związku z po-
niesieniem nakładów na ulepszenie 
w 2010 r. (i odliczeniem podatku nali-
czonego od tych nakładów). Nakłady te 
powiększyły wartość początkową bu-
dynku jako środka trwałego o kwotę 
mniejszą niż 15 000 zł, a więc nie pod-
legają korekcie rozłożonej w czasie. 
W związku ze zwolnioną od podatku 
dostawą tego budynku nie będzie rów-
nież konieczna korekta podatku odli-
czonego przy dokonywaniu tych nakła-
dów na podstawie przepisów art. 91 
ust. 4–6 ustawy o VAT (ani na podsta-
wie żadnych innych przepisów).

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
●● art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, art. 91 

i art. 163 ust. 2 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).

W jakiej pozycji bilansu wykazać grunt
PYTANIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością kupiła działkę niezabudowaną 
z zamiarem wybudowania na niej bu-
dynku – domu jednorodzinnego, któ-
ry następnie zamierza sprzedać wraz 
z działką. Zakup nastąpił w grudniu 

2012 r., a budowa rozpoczęła się 
w 2013 r. Czy spółka prawidłowo za-
księgowała wartość działki na koncie 
„Materiały”? Czy spółka prawidłowo 
ujęła wartość gruntu w bilansie w po-
zycji „Materiały”?

ODPOWIEDŹ
Kupiony pod budowę grunt należy 

ująć w księgach rachunkowych jako 
towar na koncie zespołu 3 „Towary”. 
Grunt ten w bilansie powinien być 
wykazany w aktywach obrotowych 
w „Zapasach” w pozycji „Towary”.
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WYJAŚNIENIE
Grunty nabyte w związku z prowa-

dzoną działalnością gospodarczą są 
w większości przypadków przezna-
czone do sprzedaży wraz z wybudo-
wanymi na nich budynkami lub loka-
lami. W związku z tym stanowią one 
towar.

Wartość kupionego gruntu w księ-
gach rachunkowych jednostki go-
spodarczej, która zajmuje się budo-
wą domów czy lokali, ujmuje się 
w dniu zawarcia aktu notarialnego 
w cenie nabycia gruntu. Oznacza to, 
że grunt należy wprowadzić do 
ksiąg rachunkowych łącznie z kosz-
tami związanymi z jego nabyciem, 
tj. opłatami notarialnymi, sądowymi 
itp. Zatem nabyty pod budowę grunt 
należy ująć w księgach rachunko-

wych jako towar na koncie zespołu 3 
„Towary”.

Inaczej należy jednak traktować 
koszty budowy budynków, mieszkań 
z przeznaczeniem na sprzedaż. Wybu-
dowane budynki, mieszkania powin-
ny być wykazane w księgach rachun-
kowych jako produkty gotowe 
przeznaczone do sprzedaży. Budowę 
tych aktywów należy traktować jako 
odmianę produkcji przemysłowej wy-
robów gotowych.

W jednostkach zajmujących się 
działalnością deweloperską istnieje 
możliwość, aby grunty pod budowę 
niesprzedanych jeszcze na dzień bi-
lansowy domów lub mieszkań trakto-
wać jako produkcję w toku.

Jeżeli grunt pod budowę niesprze-
danych jeszcze na dzień bilansowy 

domów lub mieszkań został wykaza-
ny jako produkcja w toku, jego 
wartość powinna być zaliczona do 
kosztów wytworzenia jeszcze nie-
sprzedanych i niegotowych budyn-
ków, mieszkań, pod warunkiem że 
grunty te nie zostały wcześniej ujęte 
w księgach rachunkowych jednostki 
jako towary.

Najczęściej jednak w bilansie po-
wyższe aktywa wykazuje się jako rze-
czowe składniki majątku obrotowego 
w pozycjach:
B. Zapasy
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku 
– budynki, mieszkania w trakcie bu-
dowy
B.I.3. Produkty gotowe – wybudowa-
ne budynki, mieszkania
B.I.4. Towary – grunt

PRzykład

Jednostka kupiła grunt pod budowę budynku. Wartość gruntu wyniosła 200 000 zł, koszty opłaty notarialnej: 
600 zł.
Ewidencja księgowa
1. Faktura za zakup gruntu (wystawiona na podstawie aktu notarialnego):

Wn „Rozliczenie zakupu”  200 000 zł
Ma „Pozostałe zobowiązania”  200 000 zł

2. Faktura za sporządzenie aktu notarialnego:
Wn „Rozliczenie zakupu”  600 zł
Ma „Pozostałe zobowiązania”  600 zł

3. Zapłata z rachunku bankowego za grunt:
Wn „Pozostałe zobowiązania”  200 000 zł
Ma „Rachunek bankowy”  200 000 zł

4. Zapłata z rachunku bankowego za sporządzenie aktu notarialnego:
Wn „Pozostałe zobowiązania”  600 zł
Ma „Rachunek bankowy”  600 zł

5. Przeksięgowanie gruntu do pozycji towarów:
Wn „Towary”  200 600 zł
Ma „Rozliczenie zakupu”  200 600 zł

Towary Rozliczenie zakupu

5) 200 600 1) 200 000
2) 600

 200 600 (5

Pozostałe zobowiązania Rachunek bankowy

3) 200 000
4) 600

 200 000 (1
 600 (2

 200 000 (3
 600 (4

Joanna Gawrońska

PODSTAWA PRAWNA
●● załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330).
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Hipoteka na nieruchomości 
firmowej

AleksAndrA szopińskA-GrondkowskA

stan prawny na 20 lipca 2013 r. 
Hipoteka jest wygodnym zabezpieczeniem dla obu 
stron stosunku prawnego, jakim jest umowa kredytu. 
przedsiębiorca nadal korzysta z obciążonej nierucho-
mości – pozostaje jej właścicielem i może dokonywać 
dalszego jej obciążania, w tym również na rzecz in-
nych podmiotów niż dotychczasowy wierzyciel. na-
tomiast bank zyskuje gwarancję, że w sytuacji nieko-
rzystnego rozwoju wypadków, rozumianego w tym 
kontekście jako utrata płynności finansowej przez 
kredytobiorcę, będzie w stanie wyegzekwować swo-
je należności, nawet jeśli przedmiot zabezpieczenia 
zmieni właściciela, gdyż zgodnie z art. 65 ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece1 – wierzyciel może 
dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z nie-
ruchomości obciążonej hipoteką bez względu na to, 
kto jest aktualnie jej właścicielem i to z pierwszeń-
stwem przed wierzycielami osobistymi właściciela 
obciążonej nieruchomości. 

Wpis hipoteki

Dla banku, jak również innego podmiotu, który miałby 
udzielić finansowania, najcenniejszy jest wpis hipoteki 
uwidoczniony na pierwszym miejscu, gdyż o kolejności 
zaspokojenia wierzyciela w razie egzekucji decyduje ko
lejność wpisów w księdze wieczystej. Co jednak począć 
w sytuacji, gdy nieruchomość będąca własnością przed
siębiorcy została już obciążona i zabezpieczenie się 
„pierwszorankingową” hipoteką jest niemożliwe? Czy 
kredytobiorca nie ma w takim przypadku szans na uzy
skanie atrakcyjnego kredytu? Czy istnieją instrumenty 
prawne pozwalające na uzyskanie najwyższego lub wyż
szego pierwszeństwa w zaspokojeniu, mimo istnienia 
w księdze wieczystej wcześniejszych wpisów na rzecz in
nych wierzycieli? 

Nieruchomość, którą przedsiębiorca oferuje na zabezpie
czenie kredytu, może zostać w bardzo prosty sposób zba

dana przez potencjalnego kredytodawcę. Obecnie każdy, 
dzięki wprowadzeniu dostępu elektronicznego na stronach 
Ministerstwa Sprawiedliwości, może dokonać weryfikacji 
stanu prawnego danej nieruchomości, korzystając z linku 
http://ekw.ms.gov.pl/. Jedynym warunkiem jest znajo
mość numeru księgi wieczystej prowadzonej dla przedmio
towej nieruchomości oraz, w przypadku starych ksiąg wie
czystych, fakt zmigrowania danych z księgi prowadzonej 
w formie papierowej do systemu elektronicznego, przy 
czym proces sukcesywnej informatyzacji niebawem się za
kończy i wszystkie księgi wieczyste będą występowały 
w formie elektronicznej.  

Po ocenie jakości zabezpieczenia, tj. analizie wartości 
nieruchomości oraz wpisów w poszczególnych działach 
prowadzonej dla niej księgi wieczystej, podmiot udziela
jący finansowania jest w stanie określić, czy satysfakcjo
nuje go wpis na jego rzecz dokonany na dalszym niż 
pierwsze miejscu. Jeśli wartość nieruchomości istotnie 
przewyższa wysokość dotychczasowych wpisów w dzia
le IV księgi wieczystej, to z wysokim prawdopodobień
stwem dojdzie do zawarcia transakcji oraz ustanowienia 
nowej hipoteki. Oczywiście, w powyższej sytuacji zakła
damy, iż wcześniej bank pozytywnie rozpatrzył kluczo
we kryteria wymagane do udzielenia kredytu, jakimi są 
przede wszystkim kondycja finansowa przedsiębiorcy 
w relacji do wysokości udzielanego finansowania, do
chodowości danej transakcji oraz wartość pozostałych 
zabezpieczeń.    

Dokumenty konieczne 
do ustanowienia, zmiany,  
wykreślenia hipoteki  
oraz wymagane opłaty

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości2 jest jednym 
z najlepszych sposobów zabezpieczenia wykonania umo
wy. Wiąże się z nim jednak kilka formalności. Do ustano

1  Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).
2  Przedmiotem hipoteki, zgodnie z art. 65 ustawy o KWiH, mogą być: własność nieruchomości, część ułamkowa nieruchomości (udział współ

właściciela), użytkowanie wieczyste (w tym przypadku, jeżeli obciążamy użytkowany wieczyście teren, hipoteka obejmuje również budynki 
i urządzenia znajdujące się na użytkowanym terenie), własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzin
nego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
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wienia hipoteki konieczna jest umowa pomiędzy przed
siębiorcą a kontrahentem – właścicielem nieruchomości3  
– oraz wpis do księgi wieczystej. Hipoteka zabezpiecza je
dynie wierzytelności pieniężne (w tym również odsetki) 
i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej. 
Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki wymaga formy 
aktu notarialnego, co skutkuje koniecznością zapłaty taksy 
notarialnej. Wyjątkiem są hipoteki ustanawiane na rzecz 
banków – tu wystarczająca jest forma pisemna pod rygo
rem nieważności w przypadku właściciela nieruchomości, 
zaś oświadczenie banku winno być złożone w formie prze
widzianej w art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe4, 
tj. podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
banku i opatrzone jego pieczęcią. W każdym wypadku hi
poteka powstaje dopiero wtedy, gdy zostanie wpisana do 
księgi wieczystej, a nie w chwili podpisania umowy o jej 
ustanowieniu. Opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej 
wynosi 200 zł5. 

Oprócz wymienionej wyżej opłaty sądowej za wpis hi
poteki, w przypadku ustanawiania tego zapieczenia bę
dziemy również zobowiązani do zapłaty podatku od 
czynności cywilnoprawnych. Obowiązek uiszczenia po
datku warunkuje art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o PCC6. 
Do 20 lutego 2011 r., w przypadku ustanawiania hipote
ki obowiązywały dwa rodzaje stawek, w zależności od 
rodzaju wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Gdy hi
poteka zabezpieczała tylko wierzytelności istniejące, 
stawka wynosiła 0,1% i była naliczana od kwoty zabez
pieczonej wierzytelności, zaś gdy hipoteka zabezpiecza
ła wierzytelności o wysokości nieustalonej, wówczas po
datek od czynności cywilnoprawnych był określany 
kwotowo i wynosił 19 zł. Pierwszy przypadek odnosił się 
do hipotek zwykłych, drugi zaś do hipotek kaucyjnych, 
które przeważnie były ustanawiane jednocześnie, 
przede wszystkim na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju 
kredytów nieodnawialnych. W sytuacji gdy hipoteka 
kaucyjna, wpisywana w tym wypadku na zabezpiecze
nie kredytów odnawialnych, zabezpieczała jednocześnie 
oba rodzaje wierzytelności, ustanowienie hipoteki było 
opodatkowane podatkiem PCC w kwocie 19 zł. Nie trud
no zatem wyobrazić sobie, że koszty podatkowe przed
siębiorcy ustanawiającego hipotekę na zabezpieczenie, 
przykładowo, kredytu inwestycyjnego, gdzie konieczne 
było zastosowanie konstrukcji hipoteki zwykłej w połą
czeniu z hipoteką kaucyjną, były, delikatnie mówiąc, 
znaczące. Jeśli kredyt został udzielony, przykładowo, 
w kwocie 10 mln zł, to należny do urzędu skarbowego 
podatek wynosił 10 019 zł.  

Ten niekorzystny dla przedsiębiorcy stan rzeczy uległ 
zmianie po zniesieniu podziału na hipoteki: zwykłą i kau
cyjną. W związku z tym, po wejściu w życie nowelizacji 
obowiązuje jedna stawka podatku PCC, która wynosi 19 zł, 
niezależnie od sumy wpisu hipoteki, liczby podmiotów, 
którym przysługuje prawo własności obciążanej nierucho
mości (przy czym właściciele odpowiadają solidarnie za 
opłacenie podatku), liczby wierzytelności zabezpieczanych 
jedną hipoteką oraz liczby ksiąg wieczystych, na których 
jest ustanawiana hipoteka, jeśli, oczywiście, mamy do czy
nienia z hipoteką łączną, nie zaś z hipotekami ustanawia
nymi odrębnie na zabezpieczenie danej wierzytelności.  

Obowiązek podatkowy ciąży na składającym oświadcze
nie woli o ustanowieniu hipoteki, czyli na właścicielu nie
ruchomości, ponieważ wyłącznie on jest uprawniony 
do złożenia przedmiotowego oświadczenia. W praktyce 
uprawnionym do nieruchomości obciążanej hipoteką jest 
zazwyczaj podmiot zaciągający zobowiązanie w banku, 
a więc kredytobiorca. Istnieje jednak możliwość ustano
wienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości, 
będącej własnością innej osoby lub podmiotu, która nie jest 
jednocześnie kredytobiorcą, a jedynie udziela zabezpiecze
nia np. swojemu przedsiębiorstwu, spółce powiązanej lub 
kontrahentowi. W takim przypadku to właśnie ta osoba 
musi podpisać umowę/złożyć oświadczenie w sprawie 
ustanowienia hipoteki, a następnie dopełnić obowiązku 
podatkowego.

Na opłacenie należnego podatku oraz złożenie lub 
przesłanie pocztą prawidłowo wypełnionej deklaracji 
PCC3 mamy 14 dni od daty powstania obowiązku podat
kowego, tj. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy o PCC, od 
chwili złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub 
zawarcia umowy ustanowienia hipoteki. Wspomniane 
potwierdzenie zapłaty wraz z deklaracją winny być do
starczone do właściwe go urzędu skarbowego ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedziby ustanawiającego hi
potekę.

Oprócz wspomnianych powyżej opłat sądowych oraz po
datku, wymagane jest również pokrycie kosztu związane
go z ustanowieniem pełnomocnika do reprezentowania 
przed sądem w sprawach wieczystoksięgowych. Działanie 
przez pełnomocnika jest konieczne, gdy z różnych przy
czyn oświadczenia składane przez dany podmiot nie mogą 
zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. W tym 
wypadku musimy uiścić opłatę w wysokości 17 zł od pełno
mocnictwa na konto właściwego urzędu miejskiego miej
sca położenia nieruchomości.  

W przypadku gdy wnioskujemy o zmianę treści wpisu 
hipoteki, co do zasady oświadczenia powinny zostać zło

3   Właściciel nieruchomości nie musi być dłużnikiem osobistym wierzyciela, może zgodzić się na ustanowienie hipoteki, zabezpieczając tym 
samym cudzy dług.

4  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
5  Wszelkie opłaty związane ze składaniem wniosków w sprawach wieczystoksięgowych reguluje ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).
6  Ustawa z  9 września 2000 r.  o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 86, poz. 959 z późn. zm.).
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żone w takiej samej formie, jak miało to miejsce przy jej 
ustanawianiu, z tym, że jeżeli hipoteka była ustanowio
na w formie aktu notarialnego, umowa o zmianie treści 
hipoteki musi zostać sporządzona w formie z podpisami 
poświadczonymi przez notariusza. Natomiast w przy
padku hipoteki ustanawianej w trybie art. 95 ustawy 
– Prawo bankowe do zmiany treści hipoteki wymagane 
jest oświadczenie właściciela nieruchomości w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności wraz z oświadcze
niem banku przewidzianym w art. 95 ust. 1 ustawy 
– Prawo bankowe. W tej sytuacji nie ominie nas opłata 
sądowa za wniosek o zmianę treści wpisu hipoteki, która 
wynosi 150 zł. 

Hipoteka wygasa przede wszystkim w przypadku wyga
śnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Wierzy
telność może wygasnąć na skutek wykonania zobowiąza
nia lub np. zwolnienia z długu. Hipoteka wygasa również 
wtedy, gdy właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną 
kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się przy tym jej 
odebrania z powrotem. Po wykonaniu umowy przez kon
trahenta lub spłacie kredytu przez kredytobiorcę, będące
go właścicielem obciążonej nieruchomości, zrozumiałe 
jest dążenie do możliwie najszybszego wykreślenia hipo
teki z księgi wieczystej. Rozporządzanie bowiem obciążo
ną nieruchomością jest, z natury rzeczy, bardzo utrudnio
ne. Do wykreślenia hipoteki potrzebujemy zaświadczenia 
wydanego przez przedsiębiorcę, potwierdzającego, że 
kwoty zabezpieczone hipoteką zostały spłacone lub ade
kwatnego oświadczenia wystawionego przez bank. 
W przypadku wierzyciela hipotecznego będącego przed
siębiorcą przedmiotowe zaświadczenie powinno zostać 
złożone z podpisem notarialnie poświadczonym, zaś 
w przypadku banku wystarczający jest dokument podpi
sany przez upoważnionych pracowników i opatrzony sto
sowną pieczęcią. Wniosek o wykreślenie hipoteki wraz 
z zaświadczeniem wierzyciela hipotecznego składamy 
w odpowiednim sądzie rejonowym, prowadzącym księgę 
wieczystą dla danej nieruchomości. Opłata za wykreśle
nie hipoteki wynosi 100 zł. 

Formularze, na których składa się wyżej wymienione 
wnioski, dostępne są w sądach wieczystoksięgowych, mo
żemy je również wydrukować ze strony internetowej Mini
sterstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl.

Opróżnione  
miejsce hipoteczne (OMH)

W przypadku gdy konieczne jest ustanawianie zabezpie
czenia na firmowej nieruchomości obciążonej, właściciel 
nieruchomości dysponuje obecnie nieporównywalnie szer
szym instrumentarium aniżeli miało to miejsce pod rząda
mi dotychczasowej ustawy. Procedura postępowania przy 
dokonywaniu wpisu do księgi wieczystej jest, w związku 
z tym, o wiele bardziej skomplikowana. 

 Dotychczas obowiązywała zasada przesuwania się hi
potek naprzód, w konsekwencji czego hipoteki były egze
kwowane według kolejności ich wpisywania. Oznaczało 

to, że w przypadku wygaśnięcia hipoteki uplasowanej na 
pierwszej pozycji, na jej miejsce wstępowało zabezpiecze
nie  ustanowione w następnej kolejności, a wierzyciel, 
którego wierzytelność była nim zabezpieczona, uzyskiwał 
prawo do zaspokojenia swych roszczeń w pierwszej kolej
ności. Ponadto, po analizie treści wpisów dokonanych 
w księdze wieczystej, można było z dużym prawdopodo
bieństwem określić, kiedy hipoteki wpisane na dalszych 
miejscach awansują, gdyż uwidoczniony był termin za
płaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.  Opisany 
wyżej mechanizm był niezależny od woli właściciela nie
ruchomości. 

Najistotniejszą innowacją, która zdaje się podsumowy
wać motywy przyświecające ustawodawcy, jest możliwie 
szeroko zakreślona ochrona praw i interesów właścicieli 
nieruchomości.  W obecnym stanie prawnym, każde usta
nowienie bądź zmiana istniejącej hipoteki zależy w dużej 
mierze od zgody i współdziałania właściciela nieruchomo
ści z potencjalnym lub wpisanym już w księdze wieczystej 
wierzycielem. O ile, oczywiście, ustanowienie hipoteki na 
danej nieruchomości zawsze było związane ze zgodą jej 
właściciela, czyli nie było możliwe jej obciążenie bez sto
sownego pisemnego oświadczenia złożonego przez właści
ciela (z wyjątkiem hipoteki przymusowej), o tyle, po 20 lu
tego 2011 r., właściciel dysponuje środkami prawnymi, 
które mogą skutecznie blokować wpisanie hipoteki na żą
danym miejscu.

Każdoczesny właściciel nieruchomości ma prawo do 
rozporządzania miejscem hipotecznym powstałym 
w przypadku wygaśnięcia danej hipoteki (w całości bądź 
w części), np. wskutek spłaty wierzytelności lub przenie
sienia jej na inne miejsce hipoteczne. Jeśli w związku ze 
skorzystaniem z przedmiotowego prawa do rozporządze
nia, na opróżnionym miejscu hipotecznym ustanowimy 
nową hipotekę lub przeniesiemy już istniejącą – będzie 
jej przysługiwało pierwszeństwo takie samo jak hipotece 
wygasłej. W ramach OMH można także ustanowić kilka 
hipotek o równym pierwszeństwie, jeżeli ich łączna war
tość nie przekracza sumy pierwotnej, bowiem zakres 
omawianego uprawnienia rozciąga się jedynie na war
tość sumy hipotecznej, na którą opiewała wygasła hipo
teka. 

Wprowadzenie instytucji opróżnionego miejsca hipo
tecznego do polskiego porządku prawnego miało z pewno
ścią na celu ochronę praw właściciela nieruchomości w sto
sunku do uprzywilejowanej dotychczas pozycji wierzyciela 
hipotecznego, tj. przede wszystkim banków, ale także wie
rzycieli z tytułu hipoteki przymusowej. Choć prawo właści
ciela nieruchomości do dysponowania OMH jest wyłączo
ne, w sytuacji gdy hipoteka wygasła wskutek egzekucji 
z nieruchomości, to samo uprawnienie do rozporządzania 
opróżnionym miejscem hipotecznym nie podlega zajęciu. 
Warto podkreślić, iż OMH powstaje również po wygasłej 
hipotece przymusowej, jednakże nie można na nim tako
wej hipoteki ustanowić.  

Przepisy statuujące prawo do opróżnionego miejsca hi
potecznego mają charakter norm bezwzględnie obowiązu
jących, zatem właściciel nieruchomości nie może skutecz
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nie zrzec się tego prawa, zaś sam akt zrzeczenia się będzie 
czynnością nieważną. Mimo powyższego, banki często 
w swojej praktyce niejako wymuszają na kredytobiorcy, 
ażeby takowe zrzeczenie podpisał, czyniąc ze złożenia 
przedmiotowego oświadczenia przykładowo warunek do 
podpisania umowy kredytu lub warunek do wypłaty środ
ków. Przedsiębiorca częstokroć podpisuje zrzeczenie się, 
nie mając wystarczającej wiedzy o przysługujących mu 
prawach oraz dając wiarę, iż oświadczenia, których złoże
nia żąda bank, są dopuszczalne w obrocie gospodarczym 
i zgodne z prawem. Tymczasem nawet w sytuacji, gdy kre
dytobiorca podpisze takowe oświadczenie, przedmiotowy 
dokument jest bezskuteczny i kredytobiorca w sporze 
z bankiem może łatwo to wykazać, powołując się na odpo
wiednie przepisy. 

Refinansowanie,  
restrukturyzacja zadłużenia

Przedsiębiorca, posiadający już jeden lub kilka kredytów 
bankowych, może być po pewnym czasie zainteresowany 
zmianą dotychczasowych podmiotów finansujących, cho
ciażby w sytuacji, gdy na rynku osiągalne staje się pozyska
nie finansowania na bardziej atrakcyjnych warunkach. 
W takim przypadku, gdy nowy kredytodawca jest zaintere
sowany spłatą istniejącego zadłużenia swojego potencjal
nego kredytobiorcy, wymaga jednakże ustanowienia na 
swoją rzecz zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieru
chomościach, które zostały wcześniej obciążone na rzecz 
poprzednich wierzycieli, wymagane jest zastosowanie po
niższego schematu postępowania.

Tabela 1.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku A

100 Kredyt X

2. Hipoteka na rzecz 
banku A

200 Kredyt Y

Bank B ma zamiar udzielić przedsiębiorcy kredytu refi
nansowego. Na zabezpieczenie ma zostać przyjęta nieru
chomość, która jest obciążona dwoma wpisami na rzecz 
banku A w wysokości kolejno 100 oraz 200.

Jeśli założymy, że bank B refinansuje oba kredyty udzie
lone przez bank A i żąda wpisu na swoją rzecz hipoteki 
w wysokości 300, to sytuacja jest stosunkowo prosta. Wy
starczy, aby w sądzie złożony został wniosek o wpis hipote
ki na kolejnej, tj. trzeciej pozycji wraz z jednoczesnym wpi
sem roszczenia na rzecz banku B o jej przeniesienie na 
opróżnione miejsca hipoteczne powstałe po hipotekach 
ustanowionych na rzecz banku A. W takim przypadku 
przedmiotowa hipoteka uzyska przyrzeczone miejsce, 
z chwilą gdy stanie się ono wolne i, co ważne, nie będzie 

wymagane w związku w tym zawarcie odrębnej umowy 
o przeniesienie.

W analizowanym przypadku, w odniesieniu do wniosku 
o wpis roszczenia, treść żądania będzie dotyczyła częścio
wego przeniesienia hipoteki ustanawianej na rzecz ban
ku B na opróżnione miejsce odpowiednio po hipotece do 
kwoty 100 oraz po hipotece do kwoty 200. Do przedmioto
wego wniosku wymagane jest złożenie oświadczenia wła
ściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki oraz wpi
sie roszczenia wraz z oświadczeniem banku stwierdzającym 
fakt udzielenia kredytu, opisującym przyjętą na zabezpie
czenie hipotekę i wyrażającym jednocześnie poparcie 
wniosku właściciela nieruchomości o wpis roszczenia. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż oświadczenie przed
siębiorcy, w którym zawarte jest roszczenie o przeniesienie 
hipoteki na OMH, dla swej ważności wymaga formy szcze
gólnej. Potrzebujemy w tym wypadku oświadczenia z pod
pisem notarialnie poświadczonym. 

W rozpatrywanym w tabeli 1 kazusie będziemy zmu
szeni ponieść następujące koszty – 200 zł tytułem wpi
su hipoteki i 150 zł tytułem wpisu roszczenia o prze
niesienie. Należy również pamiętać o konieczności 
opłacenia taksy notarialnej. W zakresie pobierania 
opłaty za wpis roszczenia, w sytuacji gdy dotyczy ono 
hipoteki łącznej, praktyka sądów nie jest jednolita, co 
rodzi spór w doktrynie. Wyróżnia się bowiem dwa po
dejścia – pobranie jednorazowej opłaty w wysokości 
150 zł lub żądanie wniesienia jej wielokrotności w za
leżności od liczby ksiąg wieczystych, w których wpis 
ma zostać dokonany. 

Stan po wpisaniu hipoteki w omawianym przypadku bę
dzie następujący:

Tabela 2.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku B

300 Kredyt Z

Jeśli bank B miałby refinansować jedynie kredyt za
bezpieczony hipoteką do kwoty 100, to proces ustana
wiania zabezpieczenia jest nieco bardziej skomplikowa
ny. Mianowicie w pierwszej kolejności, tak jak miało to 
miejsce w poprzednim przypadku, należy złożyć wnio
sek o wpis hipoteki do wysokości 300, jednakże tym ra
zem z jednoczesnym żądaniem częściowego jej przenie
sienia na opróżnione miejsce hipoteczne powstałe po 
hipotece do 100 oraz wraz z wynikającą z tego faktu ko
niecznością zmniejszenia wysokości pierwotnie deklaro
wanego wpisu z 300 do 200. Takie działanie nie będzie 
obarczone wyższymi wydatkami po stronie właściciela 
nieruchomości aniżeli we wcześniejszym przykładzie. 
W tym miejscu należy podkreślić, iż koszty ustanowie
nia zabezpieczenia na rzecz banku ponosi zawsze poten
cjalny kredytobiorca. 
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Stan po wpisaniu hipoteki:

Tabela 3.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku B

100 Kredyt Z

2. Hipoteka na rzecz 
banku A

200 Kredyt Y

3. Hipoteka na rzecz 
banku B

200 Kredyt Z

Oczywiście sytuacja banku B zobrazowana w tabeli 3 
jest mniej korzystna niż w przypadku rozważanym 
w pierwszej kolejności, gdyż w razie dochodzenia zaspo
kojenia swojej wierzytelności z tytułu kredytu Z, tylko 
część długu będzie mogła zostać wyegzekwowana jako 
pierwsza, następnie zaspokoić będzie się mógł wierzy
ciel wpisany na drugim miejscu, a dopiero w trzeciej ko
lejności dalsza część zadłużenia przypadającego na kre
dyt Z. Wiadomo, iż bank B będzie dążył do uzyskania 
wpisu w całości na pierwszym miejscu, jednakże, aby 
jego cel został zrealizowany, wymagana byłaby zgoda 
banku A. Wierzyciel wpisany na drugim miejscu mógłby 
zaakceptować, przykładowo, podwyższenie wpisu hipo
tecznego znajdującego się na pierwszym miejscu, jed
nak musiałby za tym przemawiać interes ekonomiczny 
lub prawny. Bez poczynienia dodatkowych założeń, jak 
chociażby fakt ustąpienia miejsca hipotecznego przez 
bank B na rzecz banku A na innej nieruchomości, możli
wość uzyskania przedmiotowej zgody jest zgoła skazana 
na niepowodzenie. 

Wyobraźmy sobie teraz inny stan faktyczny – zaprezen
towany w tabeli 4. 

Tabela 4.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku B

300 Kredyt W

2. Hipoteka na rzecz 
banku A

100 Kredyt X

3. Hipoteka na rzecz 
banku C

200 Kredyt Y

4. Hipoteka na rzecz 
banku B

150 Kredyt Z

Przyjmijmy również, że kredyt W, który zabezpiecza hi
poteka wpisana na pierwszym miejscu, na rzecz banku B, 
jest już w znaczącej części spłacony przez dłużnika. Właści

ciel nieruchomości może w takiej sytuacji wystąpić z żąda
niem zmniejszenia sumy hipoteki na podstawie art. 68 
ust. 2 ustawy, co doprowadzi do powstania opóźnionego 
miejsca hipotecznego, któremu przysługiwałoby równe 
prawo pierwszeństwa w stosunku do hipoteki w zmniej
szonej kwocie pozostającej na rzecz banku B. Jeśli założy
my, że zabezpieczenie kredytu W zmniejszy się o połowę, 
to powstanie następująca sytuacja:

Tabela 5.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku B

150 Kredyt W

Brak – OMH 150 Brak – OMH

2. Hipoteka na rzecz 
banku A

100 Kredyt X

3. Hipoteka na rzecz 
banku C

200 Kredyt Y

4. Hipoteka na rzecz 
banku B

150 Kredyt Z

Właściciel nieruchomości może korzystać z uprawnie
nia do dysponowania miejscem po wygasłej hipotece, na 
które nie została wpisana inna hipoteka, jedynie, jeśli 
w chwili wykreślenia dotychczasowej hipoteki złoży sto
sowny wniosek do sądu i jego uprawnienie zostanie ujaw
nione w dziale IV. 

Możliwość korzystania przez właściciela nieruchomości 
z OMH daje mu silniejszą pozycję przetargową w stosun
ku do istniejących i potencjalnych wierzycieli hipotecz
nych aniżeli miało to miejsce pod rządami poprzedniej 
ustawy o księgach wieczystych. Obecnie może on samo
dzielnie zadecydować, czy zamierza wykorzystać swoje 
uprawnienie i w zamian za określoną korzyść własną 
udostępnić atrakcyjne co do kolejności zaspokojenia miej
sce po wygasłej hipotece. Dawniej taka ewentualność była 
wykluczona.

W obecnym stanie prawnym dochodzić może do „han
dlu” miejscem po wygasłej hipotece, gdyż dzięki nowym 
uprawnieniom właściciel nieruchomości zyskał szansę 
do, przykładowo, renegocjacji warunków istniejących 
umów. I tak, wracając do przykładu zaprezentowanego 
w tabeli 5, ma on przede wszystkim, zgodnie z brzmie
niem art. 1011 ust. 1 zd. 2, prawo ustanowić na tym miej
scu nową hipotekę albo przenieść na nie, za zgodą upraw
nionego, którąkolwiek z hipotek obciążających już 
nieruchomość. Jedyne ograniczenie stanowi tutaj kwota 
oraz waluta wygasłej hipoteki, gdyż, jak stanowi przepis, 
rozporządzenie może się odbyć jedynie „w granicach wy-
gasłej hipoteki”.

Zatem bank B, nie chcąc tracić swojej dotychczasowej, 
uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych wierzy
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cieli hipotecznych, będzie skłonny, działając racjonalnie, 
zaoferować kredytobiorcy bardziej atrakcyjne warunki fi
nansowania w celu udzieleniu nowego produktu, którego 
zabezpieczaniem będzie hipoteka do kwoty nie wyższej 
niż 150, bądź też przeniesienia hipoteki znajdującej się na 
czwartym miejscu na OMH.

Jeśli przedsiębiorca skorzystałby z oferty banku B, to 
w pierwszym przypadku (nowy kredyt U) obciążenie 
nieruchomości może zostać dokonane poprzez wpisanie 
nowej hipoteki z równorzędnym pierwszeństwem, co 
wiąże się dla kredytobiorcy z kosztem rzędu 200 zł 
(wniosek o wpis hipoteki), lub poprzez zmianę wpisu 
istniejącej hipoteki ustanowionej do kwoty 150 polega
jącą na objęciu nią nowej wierzytelności z tytułu kredy
tu U – w tym wypadku koszt dla przedsiębiorcy jest niż
szy i wynosi 150 zł (wniosek o zmianę wpisu hipoteki). 
Wybór drugiego, tańszego rozwiązania stał się możliwy 
za sprawą art.  681 ust. 1 ustawy, ponieważ przewiduje 
on możliwość ustanowienia jednej hipoteki na rzecz 
tego samego wierzyciela, ale za to zabezpieczającej kil
ka wierzytelności z różnych stosunków prawnych. Za
tem, decydując się na zmianę wpisu istniejącej hipoteki 
do 150, odbędzie się to za sprawą włączenia kolejnej, 
tj. drugiej wierzytelności, którą będzie ona zabezpiecza
ła wraz z jednoczesnym podniesieniem sumy jej wpisu. 
Stan po dokonaniu operacji wskazanej w drugim roz
wiązaniu obrazuje tabela 6. 

Tabela 6. 

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku B

300 Kredyt U

Kredyt W

2. Hipoteka na rzecz 
banku A

100 Kredyt X

3. Hipoteka na rzecz 
banku C

200 Kredyt Y

4. Hipoteka na rzecz 
banku B

150 Kredyt Z

Właściciel nieruchomości może również, w stanie 
faktycznym przedstawionym w tabeli 5, w związku 
z art. 1011 ust. 1 zd. 2 ustawy o księgach wieczystych, 
przenieść na OMH inną hipotekę, wpisaną w księdze 
wieczystej na dalszej pozycji. Jeśli owo przeniesienie 
miałoby dotyczyć hipoteki do kwoty 100 ustanowionej 
na rzecz banku A na zabezpieczenie kredytu X, to po 
dokonaniu roszady w księdze wieczystej nadal pozo
stałoby OMH do kwoty 50. Dlatego też można przy
puszczać, że właściciel nieruchomości zaoferuje tę po
zostałą „część” miejsca przykładowo bankowi C – to 
kolejność wpisów w księdze wieczystej wyglądałaby 
następująco:

Tabela 7.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku B

300 Kredyt W

Hipoteka na rzecz 
banku A

100 Kredyt X

Hipoteka na rzecz 
banku C

50 Kredyt Y

2. Brak – OMH 150 Brak – OMH
3. Hipoteka na rzecz 

banku C
150 Kredyt Y

Brak – OMH 50 Brak – OMH
4. Hipoteka na rzecz 

banku B
150 Kredyt Z

Należy zaznaczyć, że w przytoczonym przykładzie, po 
dokonaniu wymienionych wyżej zmian, w księdze wie
czystej powstaną dwa nowe opróżnione miejsca hipotecz
ne, którymi kredytobiorca może swobodnie dysponować 
zgodnie z art. 1012 ustawy. Przeniesienie hipoteki na wyż
sze miejsce wymaga zgody uprawnionego, mimo iż jest to 
oczywiste działanie na jego korzyść. Z art. 63 k.c. wynika, 
iż zgoda może zostać również skutecznie wyrażona po 
dokonaniu czynności przeniesienia hipoteki.

Po pojawieniu się w księdze wieczystej opróżnionego 
miejsca hipotecznego, właściciel nie jest zobligowany do do
konania niezwłocznego nim rozporządzenia – może pocze
kać z decyzją i nie dokonywać wobec niego żadnych czynno
ści. Mało tego, nie jest w tej sytuacji nawet niezbędne 
wcześniejsze wykreślenie wygasłej hipoteki, aczkolwiek, 
z uwagi na art. 35 ustawy, niedochowanie obowiązku do 
niezwłocznego jej wykreślenia może narazić właściciela nie
ruchomości na odpowiedzialność odszkodowawczą. Należy 
jednak pamiętać, iż aby móc korzystać z prawa do OMH 
w późniejszym terminie, bezwzględnie konieczne jest za
wnioskowanie o ujawnienie tego uprawnienia w treści księgi 
wieczystej najpóźniej w momencie dokonywania wykreśle
nia hipoteki, po której miałoby ono powstać.   

Wart podkreślenia jest również fakt, iż, zgodnie z przepi
sami intertemporalnymi,  opróżnione miejsce hipoteczne 
nie powstaje po hipotekach ustanowionych na „starych za
sadach”, tzn. po hipotekach zwykłych i kaucyjnych. Jeśli 
takie hipoteki zostały ustanowione na zabezpieczenie dłu
gu właściciela nieruchomości, to po ich wygaśnięciu za
działa mechanizm „przesuwania się hipotek naprzód”, 
w związku z czym hipoteki ustanowione po nowelizacji 
z dnia 20 lutego 2011 r. wstąpią na ich miejsce zgodnie 
z kolejnością ich ustano wienia. 

Zastąpienie wierzytelności
W powołanym w tabeli 4 stanie faktycznym można wyobra

zić sobie jeszcze jedną sytuacją prowadzącą do zmiany istnie
jących zabezpieczeń w ramach obciążonej księgi wieczystej. 
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Mianowicie, gdyby którykolwiek z kredytodawców A, B lub C 
udzielił przedsiębiorcy nowego finansowania, niejako w za
mian istniejącej już wierzytelności i żądał w związku z tym 
ustanowienia hipoteki  do kwoty nie wyższej niż już wpisana 
na jego rzecz, wówczas strony mogą uzgodnić, aby wierzytel
ność dotychczas zabezpieczona hipoteką została zastąpiona 
inną wierzytelnością przysługującą temu samemu wierzycie
lowi. Na skutek dokonania przedmiotowego zastąpienia zmia
nie ulegnie treść istniejącej hipoteki, zaś nowa wierzytelność 
uzyska zabezpieczenie bez konieczności ustanawiania nowej 
hipoteki o dalszym pierwszeństwie zaspokojenia. Przykłado
wo, jeśli bank B zaproponuje nowy kredyt T w zamian za do
tychczasowy kredyt W, który jest już częściowo spłacony, 
a częściowo będzie refinansowany owym nowym kredytem, 
to w księdze wieczystej zaistnieje następująca sytuacja:

Tabela 8.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
banku B

300 Kredyt T

2. Hipoteka na rzecz 
banku A

100 Kredyt X

3. Hipoteka na rzecz 
banku C

200 Kredyt Y

4. Hipoteka na rzecz 
banku B

150 Kredyt Z

Co do zasady podstawienie wierzytelności może zostać 
dokonane wyłącznie poprzez zastąpienie wierzytelności 
istniejącej (niespłaconej) w momencie podstawienia, bo
wiem w innym wypadku hipoteka ulegałaby wygaśnięciu. 
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy hipoteka zabez
piecza wierzytelności, które dopiero mogą powstać z dane
go stosunku prawnego, czyli wierzytelności przyszłe. 

W celu skutecznego dokonania zastąpienia wierzytelno
ści konieczne jest złożenie wniosku do sądu wieczystoksię
gowego, opłaconego w kwocie 150 zł, podobnie jak ma to 
miejsce w innych przypadkach, gdy dokonywana jest zmia
na treści wpisanej hipoteki, wraz z oświadczeniami właści
ciela nieruchomości i wierzyciela hipotecznego w ade
kwatnej formie pisemnej, zgodnie z zasadami opisanymi 
w tytule „Dokumenty konieczne do ustanowienia, zmia-
ny, wykreślenia hipoteki oraz wymagane opłaty”.  

Jeżeli podstawiana wierzytelność będzie mieścić się 
w granicy sumy hipoteki, nie będzie konieczne uzyskiwanie 
zgody na taką czynność innych wierzycieli hipotecznych, 
którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub 
niższym. W przeciwnym wypadku, tj. gdy podstawiona wie
rzytelność miałaby wiązać się ze zwiększeniem sumy hipote
ki, zastosowanie znajdzie wymóg wcześniejszego uzyskania 
zgody innych wierzycieli hipotecznych.

Instytucja zastąpienia wierzytelności, przewidziana 
w znowelizowanej ustawie, jest niezwykle korzystna, 
zwłaszcza z punktu widzenia banku udzielającego kredy

tu, będącego wierzycielem hipotecznym o najwyższym 
pierwszeństwie zaspokojenia. O ile oczywiście współpraca 
między nim a właścicielem nieruchomości układa się po
myślnie, może on w praktyce w nieskończoność korzystać 
z uprzywilejowania względem pozostałych wierzycieli 
wpisanych w księdze wieczystej na dalszych miejscach, po
nieważ możliwość ponownego wykorzystania istniejącego 
zabezpieczenia hipotecznego, np. w ramach refinansowa
nia lub restrukturyzacji zadłużenia, pozwala na zachowa
nie pozycji, jaka przysługiwała dotychczasowej hipotece. 
Kredytobiorca unika zaś przede wszystkim kosztów zwią
zanych z ustanawianiem nowego zabezpieczenia, gdyż wy
starczająca jest jedynie zmiana istniejącego wpisu. 

Dodatkowym atutem jest fakt, iż przepisy w tym zakresie 
nie przewidują żadnych ograniczeń względem podstawianej 
wierzytelności. Oznacza to, że owa wierzytelność może róż
nić się od wierzytelności zastępowanej, nie tylko pod wzglę
dem rodzaju, ale również kwoty i waluty. Co również istotne, 
możliwe jest zastąpienie danej wierzytelności przysługującej 
bankowi względem podmiotu A wierzytelnością przysługują
cą względem nowego podmiotu B, przy pozostawieniu tego 
samego dłużnika rzeczowego, czyli, rzecz jasna, właściciela 
nieruchomości. Taka możliwość stanowi również wartość do
daną dla przedsiębiorców, gdyż, przykładowo, nieruchomość 
będąca własnością jednej ze spółek z grupy może zostać za
mieniona na zabezpieczenie, w zależności od potrzeby, dla in
nej spółki, nie tracąc przy tym na atrakcyjności dla banku 
udzielającego finansowania. 

Kolejną zaletą nowego rozwiązania jest możliwość zastą
pienia jednej zabezpieczonej wierzytelności wieloma wie
rzytelnościami przysługującymi temu samemu wierzycie
lowi. Hipoteka zabezpieczająca nowo podstawione 
wierzytelności powinna się mieścić w sumie dotychczaso
wej, w innym wypadku konieczna jest zgoda uprawnio
nych z tytułu hipotek wpisanych na dalszych miejscach. 

Rozpatrzmy zatem sytuację wyjściową, jak w tabeli 9, 
gdzie wpisy wszystkich hipotek oraz zabezpieczonych nimi 
wierzytelności są dokonane w złotych polskich, zaś dłużni
kiem pozostaje we wszystkich przypadkach spółka 1:

Tabela 9.

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność Dłużnik

1. Hipoteka na 
rzecz banku B

300 zł Kredyt W: 
200 zł

Spółka 1

2. Hipoteka na 
rzecz banku A

100 zł Kredyt X:  
50 zł

Spółka 1

3. Hipoteka na 
rzecz banku C

200 zł Kredyt Y: 
125 zł

Spółka 1

4. Hipoteka na 
rzecz banku B

150 zł Kredyt Z: 
100 zł

Spółka 1

Możliwe jest, aby bank B, korzystając ponownie z zabez
pieczenia w postaci hipoteki ustanowionej do 300 zł zabez
pieczającej dotychczas kredyt W udzielony spółce 1, w za
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mian udostępnił spółce 1 finansowanie w postaci kredytu R 
w wysokości 50 zł oraz spółce 2 kredytu S w wysokości 
50 EUR. Zakładając, oczywiście, że taka sytuacja jest akcep
towalna dla wszystkich stron stosunku prawnego, w księdze 
wieczystej ujawnione zostaną następujące wpisy:

Tabela 10. 

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność Dłużnik

1. Hipoteka na 
rzecz banku B

300 zł Kredyt R:  
50 zł

Spółka 1

Kredyt S: 
50 EUR

Spółka 2

2. Hipoteka na 
rzecz banku A

100 zł Kredyt X:  
50 zł

Spółka 1

3. Hipoteka na 
rzecz banku C

200 zł Kredyt Y: 
125 zł

Spółka 1

4. Hipoteka na 
rzecz banku B

150 zł Kredyt Z: 
100 zł

Spółka 1

Na uwagę zasługuje również fakt, iż zgodnie z przepisami 
intertemporalnymi, zastąpienia wierzytelności można rów
nież dokonać w odniesieniu do hipotek kaucyjnych powsta
łych przed 20 lutego 2011 r., bowiem do tego rodzaju hipoteki 
zastosowanie znajdują nowe przepisy, z wyłączeniem przepi
sów o rozporządzaniu opróżnionym miejscem hipotecznym. 
Wobec tego banki i inne podmioty udzielające finansowania 
są w stanie udzielać refinansowania przy użyciu istniejących 
hipotek kaucyjnych, natomiast taka możliwość nie jest do
stępna w odniesieniu do hipotek zwykłych.

Przyjęcie powyższego sposobu regulacji rodzi pewną 
nierównowagę między instytucją zastąpienia wierzytel
ności a instytucją opróżnionego miejsca hipotecznego, 
gdyż pierwsza z nich może opóźniać realizację prawa do 
rozporządzania OMH lub też, w najgorszym przypadku, 
spowodować jej bezskuteczność. Z analizy przepisów wy
nika bowiem, iż mimo ujawnienia w treści księgi wieczy
stej roszczenia wierzyciela o przeniesienie przysługującej 
mu hipoteki na wyższe miejsce, to jednak tak długo jak 
nie dochodzi do wygaśnięcia spornej hipoteki, nie ma 
podstaw do jego uwzględnienia. Hipoteka uzyskuje przy
rzeczone miejsce, z chwilą gdy stało się wolne, nie wyłą
czając jednocześnie możliwości podstawienia wierzytel
ności. Zatem, gdy mamy do czynienia z zastąpieniem 
wierzytelności – miejsce, będące przedmiotem zaintere
sowania wierzycieli wpisanych na dalszych miejscach 
w księdze wieczystej, pozostanie dla nich nieosiągalne. 

Administrator hipoteki
Obecnie możliwe stało się zabezpieczanie jedną „hipoteką 

kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, 
a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia”. 

To właśnie pojęcie „przedsięwzięcia” wydaje się najbardziej 
problematyczne, gdyż jak dotąd znawcom tematu nie udało 
się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakie projekty/ 
/inicjatywy/inwestycje można zakwalifikować do tej kate
gorii. Jak nie trudno zauważyć, kryteria ustawowe do korzy
stania z instytucji administratora hipoteki spełniają przede 
wszystkim banki łączące się w konsorcja w celu wspólnego 
udzielenia finansowania, i to te instytucje powinny być żywo 
zainteresowane zaproponowanym przez ustawodawcę roz
wiązaniem, niemniej jednak przedmiotowa instytucja w do
tychczasowym obrocie zdaje się być martwą. 

Powołanie administratora hipoteki następuje na podsta
wie umowy zawieranej na piśmie pod rygorem nieważno
ści, który z kolei zawiera umowę o ustanowienie hipoteki 
z właścicielem nieruchomości w formie przewidzianej dla 
tego rodzaju czynności. Administrator wykonuje prawa 
i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imie
niu, ale na rachunek wierzycieli hipotecznych. Jest on wpi
sywany do księgi wieczystej pod pozycją wierzyciela hipo
tecznego, i co jest godne uwagi, tylko jemu przysługuje 
legitymacja czynna oraz bierna w postępowaniach sądo
wych i administracyjnych prowadzących do zaspokojenia 
się z nieruchomości obciążonej hipotecznie. Należy zatem 
podkreślić, iż w przypadku gdy jako wierzyciel hipoteczny 
występuje administrator hipoteki, tylko on będzie mógł 
m.in. skutecznie pozwać właściciela nieruchomości jako 
dłużnika rzeczowego, w sytuacji braku zwrotu świadcze
nia z wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, a następ
nie prowadzić we własnym imieniu egzekucję z nierucho
mości.

Wróćmy do przykładu zilustrowanego w tabeli 4. Gdyby 
przyjąć, że banki A, B i C powołają do życia konsorcjum i będą 
wspólnie udzielać finansowania na rzecz kredytobiorcy, usta
nawiając przy tym administratora hipoteki, wówczas wpis 
w księdze wieczystej mógłby przyjąć następującą postać:

Tabela 11. 

Miejsce 
(numer 
hipoteki 
w KW)

Wierzyciel  
hipoteczny

Kwota  
wpisu

Zabezpieczana 
wierzytelność

1. Hipoteka na rzecz 
administratora 
hipoteki

750 Umowa  
konsorcjum7

Ustanowienie administratora hipoteki ma również, w za
łożeniach, wiele zalet z punktu widzenia przedsiębiorcy. 
Po pierwsze, znacząco usprawnia przepływ informacji, 
gdyż potencjalny kredytobiorca kontaktuje się wyłącznie 
z administratorem w kwestiach związanych z przedmioto
wym zabezpieczeniem, nie zaś ze wszystkimi bankami 
wchodzącymi w skład konsorcjum. Po wtóre, zdecydowa
nie obniża wydatki związane z ustanowieniem hipoteki, za 
którą w tym wypadku przedsiębiorca płaci raz, zamiast po
nosić koszty związane z wpisaniem zabezpieczenia na 
rzecz każdego z kredytodawców odrębnie.  

7  Umowa konsorcjum, na podstawie której udzielono kredytu W, kredytu X, kredytu Y i kredytu Z.
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WESZŁY W ŻYCIE
18 lipca 2013 r.
OŚWIATA
Rozporządzenie Rady Mini
strów z dnia 12 lipca 2013 r. 
w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów 
dydaktycznych

Rozporządzenie określa szczegóło
we warunki udzielania pomocy ucz
niom objętym Rządowym programem 
pomocy uczniom w 2013 r. – „Wypraw
ka szkolna” ustanowionym uchwałą 
nr 125/2013 Rady Ministrów z 12 lipca 
2013 r. w sprawie Rządowego progra
mu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wy
prawka szkolna”; formy i zakres pomo
cy oraz tryb postępowania w sprawie 
udzielania pomocy.

Przykładowo wartość pomocy nie 
może przekroczyć kwoty:

l 225 zł – dla ucznia klasy I–III 
szkoły podstawowej oraz dla ucznia 
klasy I–III ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia;

l 225 zł – dla ucznia: słabowidzące
go, niesłyszącego, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, z niepeł
nosprawnościami sprzężonymi, w przy
padku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest wymieniona wcześniej niepełno
sprawność – posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego re
alizującego kształcenie w klasach I–III 
szkoły podstawowej lub w klasach I–III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, który nie korzysta z podręcz
ników przeznaczonych do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania;

l 225 zł – dla ucznia: z upośledze
niem umysłowym w stopniu umiarko
wanym lub znacznym, z niepełno
sprawnościami sprzężonymi, w przy
padku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – posia
dającego orzeczenie o potrzebie kształ
cenia specjalnego realizującego kształ
cenie w szkole podstawowej i gimna

zjum, który nie korzysta z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia specjal
nego dopuszczonych do użytku szkol
nego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania;

l 770 zł – dla ucznia: niesłyszące
go, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, z niepełnosprawno
ściami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest wcze
śniej wymieniona niepełnosprawność 
– posiadającego orzeczenie o potrze
bie kształcenia specjalnego realizują
cego kształcenie w klasach I–III szkoły 
podstawowej lub w klasach I–III ogól
nokształcącej szkoły muzycznej I stop
nia, który korzysta z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia spe
cjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania;

l 770 zł – dla ucznia: z upośledze
niem umysłowym w stopniu umiarko
wanym lub znacznym, z niepełno
sprawnościami sprzężonymi, w przy
padku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – posia
dającego orzeczenie o potrzebie kształ
cenia specjalnego realizującego kształ
cenie w szkole podstawowej i gimna
zjum, który korzysta z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia spe
cjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania;

l 325 zł – dla ucznia klasy V szkoły 
podstawowej, dla ucznia klasy V ogól
nokształcącej szkoły muzycznej I stop
nia oraz dla ucznia klasy II ogólno
kształcącej szkoły baletowej;

l 390 zł dla ucznia klasy II zasadni
czej szkoły zawodowej;

l 445 zł dla ucznia klasy II liceum 
ogólnokształcącego i klasy II techni
kum, dla ucznia klasy V ogólnokształ
cącej szkoły muzycznej II stopnia, dla 
ucznia klasy V ogólnokształcącej szko
ły sztuk pięknych, dla ucznia klasy II 
liceum plastycznego oraz dla ucznia 
klasy VIII ogólnokształcącej szkoły ba
letowej;

l 225 zł – dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe
cjalnego realizującego kształcenie 

w szkole specjalnej przysposabiającej 
do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów z nie
pełnosprawnościami sprzężonymi.
Dz.U. z 2013 r., poz. 818

POSTĘPOWANIE KARNE
Ustawa z 10 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz 
ustawy – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia

Zmiany wprowadzone omawianą 
ustawą dotyczą tajemnicy notarialnej, 
adwokackiej, radcy prawnego, dorad
cy podatkowego, lekarskiej, dzienni
karskiej lub statystycznej. Noweliza
cja dotyczy dwóch aktów prawnych: 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
po stępowania karnego (Dz.U. nr 89, 
poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy 
z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postę
powania w sprawach o wykroczenia 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 395).

W pierwszej z tych ustaw zmieniony 
został art. 180 § 2. Po nowelizacji sta
nowi on, że osoby obowiązane do za
chowania tajemnicy notarialnej, adwo
kackiej, radcy prawnego, doradcy po
datkowego, lekarskiej, dziennikarskiej 
lub statystycznej mogą być przesłuchi
wane co do faktów objętych tą tajemni
cą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla 
dobra wymiaru sprawiedliwości, a oko
liczność nie może być ustalona na pod
stawie innego dowodu. W postępowa
niu przygotowawczym w przedmiocie 
przesłuchania lub zezwolenia na prze
słuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu 
bez udziału stron, w terminie nie dłuż
szym niż 7 dni od daty doręczenia wnio
sku prokuratora. Na postanowienie 
sądu przysługuje zażalenie.

Z kolei w drugiej z wyżej wymienio
nych ustaw znowelizowany został 
art. 41 § 4. Przepis ten określa obecnie, 
że sąd nie może zwolnić od obowiązku 
zachowania: tajemnicy związanej z wy
ko nywaniem zawodu adwokata, radcy 
prawnego, lekarza lub dziennikarza 
oraz tajemnicy statystycznej.
Dz.U. z 2013 r., poz. 765

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 15 SieRPNiA 2013 R.

✔	Rozliczenia pRzedsiębioRców
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną 
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku ban-
kowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
l  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca 

oraz
l  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających 

z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych 
na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Na-
rodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej może realizować płatności za pośrednictwem rachunku w tej 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Miesiąc
Kurs średni 

euro  
wg NBP

Równowartość 
15 000 euro

Podstawa prawna 
tabela NPB nr

Lipiec 2013 r. 4,3292 64 938 zł 124/A/NBP/2013
Czerwiec 2013 r. 4,2902 64 353 zł 104/A/NBP/2013
Maj 2013 r. 4,1429 62 143,5 zł 84/A/NBP/2013
Kwiecień 2013 r. 4,1774 62 661 zł 63/A/NBP/2013
Marzec 2013 r. 4,1570 62 355 zł 42/A/NBP/2013
Luty 2013 r. 4,1870 62 805 zł 22/A/NBP/2013
Styczeń 2013 r. 4,0882 61 323 zł 252/A/NBP/2012

Podstawa prawna:
l ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 
Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

✔	wymiaR uRlopu macieRzyńskiego
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jed-
nym porodzie.
Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed 
przewidywaną datą porodu, przy czym po porodzie przysługuje urlop 
niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego 
wymiaru.
Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyń-
skiego, pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. 
W takim przypadku, na wniosek pracownika – ojca wychowującego 
dziecko, pracodawca ma obowiązek udzielić mu niewykorzystanej 
części urlopu.
Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko 
przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadają-
cej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki 
szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku urlop macierzyński 
pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta 
pracownik – ojciec wychowujący dziecko.
Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w tych okolicznościach nie może 
przekroczyć podstawowego wymiaru urlopu.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma 
prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1)  do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 

porodzie,
2)  do 8 tygodni – w przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci przy 

jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch 
częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze 
tygodnia lub jego wielokrotności.
Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek 
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczę-
ciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika.
Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu 
w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.
Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie.
Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech 
częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypada-
jących bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygo-
dnia.
Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice 
dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 
26 tygodni.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcow-
skiego, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
– do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
– do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziec-
ko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez 
nie 10. roku życia.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposo-
bienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina za-
stępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej 
z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go w wymiarze:
20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej 
dzieci
– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku 
życia.
Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, przyjął dziecko w wieku do 
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia, ma prawo do 9 ty-
godni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) do 8 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwóch lub wię-
cej dzieci,
3) do 3 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 2 Kodeksu 
pracy.

Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygo-
dni odpowiednio według zasad określonych w art. 1821a Kodeksu pracy.

Podstawa prawna: 
l ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – jakie nowe obowiązki dla pracodawców?

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?

   Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry

P R O M
O

C
J

AZA DARMO
CAŁKOWICIE

Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon
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Zmiany w rozliczaniu  
czasu pracy 2013

Praktycznie i czytelnie o jednej z najważniejszych  
zmian w Kodeksie pracy w 2013 r.!

Najnowsza książka  
rekomendowana przez

Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

  W jakich okolicznościach pracodawca 
może zastosować wydłużony okres 
rozliczeniowy?  

  Jak stosować harmonogramy czasu 
pracy po zmianach? 

  Jakie korzyści daje pracodawcy  
wprowadzenie ruchomego czasu pracy? 

  Jak zmieni się rozliczanie godzin  
nadliczbowych?

Do każdego egzemplarza plakat  
„Niezbędnik kadrowego” GRATIS!

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

39 zł
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