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dokumenTy

Czy wypełniając PIT-11 cudzoziemca 
trzeba podać PESEL

roZlicZenia

Sprzedaż starych książek i obrazów z domowych  
kolekcji bez PIT

je numeru identyfikacji podat-
kowej, podlega karze grzywny 
za wykroczenie skarbowe. 
Jednak to nie wszystko. 
W myśl art. 56 § 4 i art. 80 k.k.s. 
ukarany może zostać także ten 
podmiot, który wbrew obo-
wiązkowi nie składa organowi 
podatkowemu deklaracji, in-
formacji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ordy-
nacji podatkowej za deklaracje 
uważa się także zeznania, wy-
kazy, informacje, do których 
składania zobowiązani są po-
datnicy, płatnicy i inkasenci. 
Ryzyko poniesienia odpowie-
dzialności za niezłożenie in-
formacji PIT-11 lub złożenie jej 
w nieprawidłowej formie ob-
ciąża właściciela firmy lub 
osobę zarządzającą np. człon-
ka zarządu czy prezesa spółki 
kapitałowej. Wobec tego pra-
codawca jako płatnik w związ-
ku z zatrudnieniem cudzo-
ziemca, w celu uniknięcia od-
powiedzialności, powinien 
przesłać do urzędu skarbowe-
go informację PIT-11 z nume-
rem PESEL zagranicznego 
pracownika.

Jeśli prowadzi biuro

Jeśli pracodawca działa 
przez biuro rachunkowe, to 
czynności związane z wypeł-
nianiem obowiązków pracow-
niczych spoczywają na 
tym biurze. Powierzenie pod-

w którym nastąpiło ich na-
bycie (co jest scenariuszem 
znacznie mniej prawdopo-
dobnym), to ich sprzedaż 
spowoduje powstanie 
przychodów podlegających 
opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym, które należa-
łoby uwzględnić w zeznaniu 
rocznym (w tym przypadku 
będzie można wykazać wy-
datki na ich nabycie jako 
koszty uzyskania tych przy-
chodów).
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Zbliża się zima, a wraz z nią 
sezon na uprawianie sportów 
zimowych. W ośrodkach nar-
ciarskich zaczęło się już na-
śnieżanie stoków. Jednak nie 
tylko brak śniegu może budzić 
niepokój przedsiębiorców ży-
jących z turystyki. Istotną 
kwestią, która od lat jest istotna 
dla właścicieli infrastruktury 
narciarskiej, jest jej opodatko-
wanie podatkiem od nierucho-
mości. Warto zatem przypo-
mniećtegoroczne orzeczenie 
naczelnego Sądu administracyj-
nego z 9 lipca 2019 r. (ii FSk 
2693/17), w którym sąd 
stwierdził, że kolej linowa, wy-
ciąg narciarski i zjeżdżalnia 
grawitacyjna jako urządzenia 
techniczne nie podlegają po-
datkowi od nieruchomości. 
Orzeczenie jest zwieńczeniem 
sporu powstałego w wyniku 
złożonej przez spółkę (prowa-
dzącą ośrodek narciarski) 
skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocła-
wiu (I SA/Wr 1029/16) na inter-
pretację indywidualną w spra-
wie zasad opodatkowania 
obiektów infrastruktury 
ośrodka narciarskiego, a w 
dalszej kolejności skargi kasa-
cyjnej na ww. wyrok. 

Zagadnienie przedstawione 
organowi interpretacyjnemu 
dotyczyło ustalenia czy kolej 
linowa, wyciąg narciarski i zjeż-
dżalnia grawitacyjna wchodzą 
w zakres art. 1a ust. 1 pkt 2 
ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (upol) i tym samym 
podlegają opodatkowaniu po-
datkiem od nieruchomości 
jako budowle. Zgodnie z tą re-
gulacją upol, do budowli zali-
cza się dwie kategorie obiek-
tów: 
∑  po pierwsze, obiekty budow-

lane w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego niebę-
dące budynkami lub obiekta-
mi małej architektury, 

∑  po drugie, urządzenia budow-
lane w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego związa-
ne z obiektem budowlanym, 
które zapewniają możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem.

kluczowa zmiana 
definicji 

We wniosku o interpretację 
i  w uzasadnieniu do skargi 
spółka podkreśliła, że mająca 
miejsce w czerwcu 2015 r. mo-
dyfikacja ustawowej definicji 
obiektu budowlanego (art. 3 
pkt 1 prawa budowlanego) jest 
dla sprawy kluczowa. 

Przed zmianą definicja ta 
zakładała, że obiekt budowla-
ny to: budynek wraz z instala-
cjami i urządzeniami technicz-
nymi, budowla stanowiąca ca-
łość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami 
bądź obiekt małej architektury. 
Po zmianie brzmienia tego 
przepisu (obowiązującego do 
dnia dzisiejszego) obiektem 
budowlanym jest budynek, 
budowla bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacja-
mi zapewniającymi możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, wznie-
siony z użyciem wyrobów bu-
dowlanych. 

Obecny kształt regulacji 
świadczy – zdaniem spółki –  
o odejściu przez ustawodawcę 
od koncepcji całości technicz-
no-użytkowej na rzecz koncep-
cji wzniesienia obiektu z uży-
ciem wyrobów budowlanych.

katalog budowli 
w ocenie organu i wSa 

Z otrzymanej interpretacji 
indywidualnej, a następnie 
z  wyroku WSA we Wrocławiu 
spółka dowiedziała się, że 
wszystkie wskazane obiekty 
infrastruktury ośrodka narciar-
skiego (z wyłączeniem budyn-
ków) powinny jako budowle 
wchodzić w skład podstawy 
opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości. W uzasadnie-
niu do tych rozstrzygnięć 
wskazano, że brzmienie art. 3 
pkt 1 prawa budowlanego 
obowiązujące od czerwca 
2015 r. dopuszcza traktowanie 
budowli jako całości technicz-
no-użytkowej w świetle opo-
datkowania podatkiem od 
nieruchomości. Nie ma mowy 
w przepisach o podziale na 
części budowlane i niebudow-
lane obiektów budowlanych –
wskazał WSA w ślad za narracją 
organu podatkowegoa.

Pozytywny wyrok 

Negatywny wyrok WSA stał 
się kanwą do wniesienia przez 
spółkę skargi kasacyjnej. Orze-
czenie wydane w wyniku tej 
skargi spełniło jej oczekiwania. 
NSA potwierdził stanowisko 
spółki, że zmiany wprowadzo-
ne do art. 3 pkt 1 prawa budow-
lanego wymagają zaakcepto-
wania przez organy podatkowe 
odmiennego rozumienia poję-
cia budowli na gruncie podat-
ku od nieruchomości.

Odtąd jako budowla opodat-
kowaniu podlegają obiekty 
budowlane niebędące budyn-
kami lub obiektami małej ar-
chitektury wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, wznie-
sione z użyciem wyrobów bu-
dowlanych. Nie podlegają na-
tomiast opodatkowaniu urzą-
dzenia techniczne, chyba że 
mają części budowlane. Wów-
czas opodatkowaniu jako bu-
dowla podlegają ich części 
budowlane, a nadto opodatko-
waniu podlegają fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem tech-
nicznym części przedmiotów 
składających się na całość 
użytkową. 

W procesie odkodowywania 
budowli w znaczeniu podatko-
wym decydujące jest określe-
nie, czy spełnione są kryteria 
obiektu budowlanego zastrze-
żone przez ustawodawcę 
w art. 3 pkt 1 prawa budowla-

nego. O dopuszczalności opo-
datkowania obiektów infra-
struktury narciarskiej jako ca-
łości nie może świadczyć fakt 
ich wymienienia jako typu bu-
dowli (budowla sportowa) 
w art. 3 pkt 3 prawa budowlane-
go czy w załączniku do tej 
ustawy. Okoliczność, że obiekty 
stacji narciarskiej takie jak kolej 
linowa, wyciąg narciarski i zjeż-
dżalnia grawitacyjna służą ce-
lom sportowym to za mało, by 
uznać je za budowle sportowe.

Zgodnie z zaprezentowanym 
przez NSA stanowiskiem spor-
ne obiekty nie są też urządze-
niami budowlanymi w rozu-
mieniu przepisów prawa bu-
dowlanego związanymi 
z obiektem budowlanym, które 
zapewniają możliwość użytko-
wania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem (art. 1a ust. 1 
pkt 2 upol). 

Końcowo, w wyroku tym 
zwrócono uwagę na bardzo 
ważne zagadnienie: „Można 
w związku z tym postawić py-
tanie, co w sytuacji, gdy przepi-
sy z zakresu prawa budowlane-
go nie regulują danej kwestii, 
bo nie podlega ona reżimowi 
tego prawa?”. NSA wyjaśnił, że 
proces ustalania czy dany 
obiekt jest budowlą dla po-
trzeb opodatkowania nie może 
być przeprowadzony bez 
uwzględnienia treści regulacji 
spoza prawa budowlanego. Za 
błędne uznał pominięcie przez 
WSA powołanych przez pełno-
mocnika spółki w skardze 

(a  następnie w pkt 1.2 skargi 
kasacyjnej) aktów prawnych 
z zakresu przepisów o dozorze 
technicznym jako nieistotnych 
dla sprawy.

Mając to na uwadze, NSA 
stwierdził, że kolej linowa, wy-
ciąg narciarski i zjeżdżalnia 
grawitacyjna są urządzeniami 
technicznymi. Nie podlegają 
one jednak reżimowi prawa 
budowlanego, co wyklucza 
możliwość uznania ich za bu-
dowle w rozumieniu art. 1a 
ust. 1 pkt 2 upol. Podlegającymi 
opodatkowaniu budowlami 
mogą być wyłącznie obiekty 
stacji narciarskiej mające cha-
rakter obiektów budowlanych 
w rozumieniu prawa budowla-
nego.

Maria Tsima jest młodszym 
konsultantem podatkowym w Tax 

Advisors Group Sp. z o.o.

Prawo Budowlane

Jaki podatek od 
infrastruktury narciarskiej
Kolej linowa, wyciąg narciarski i zjeżdżalnia grawitacyjna są urządzeniami technicznymi. 
Nie podlegają więc podatkowi od nieruchomości. 

Piotr  
Adamiak
młodszy menedżer  
w Tax Advisors Group Sp. z o.o.

 

koncepcja nSa oznacza dla 
podatników znaczne oszczędności 
Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruk-
tury narciarskiej od lat budzi wątpliwości podatników. Oprócz 
konieczności opodatkowania całej infrastruktury, dodatkowo 
bolesne jest opodatkowanie w skali całego roku, pomimo 
wykorzystywania w działalności gospodarczej głównie w okresie 
zimowym. Niestety podatnicy nie mogą liczyć na przychylność 
organów skarbowych i sądów administracyjnych. Od dłuższego 
czasu w tej sprawie ukształtowała się bowiem jednolita 
negatywna linia interpretacyjna oraz linia orzecznicza sądów 
administracyjnych wskazująca na konieczność opodatkowania 
obiektów w trakcie całego roku. Komentowany wyrok NSa 
z 9 lipca 2019 r. stanowi szansę na przełamanie negatywnych 
dla podatników skutków opodatkowania infrastruktury 
narciarskiej w podatku od nieruchomości. NSa w swoim wyroku 
podzielił słuszną koncepcję opodatkowania wyłącznie części 
budowlanych infrastruktury narciarskiej (uznając znaczenie 
nowelizacji definicji obiektu budowlanego z 2015 r.). Pozostałe 
części (niebudowlane) obiektów narciarskich nie mogą stanowić 
budowli. Przedstawiona koncepcja może przyczynić się do 
znaczących oszczędności podatkowych, ponieważ główna 
wartość takich obiektów wchodzących w skład infrastruktury 
narciarskiej zlokalizowana jest właśnie w zakresie niebudowla-
nym obiektu, niepodlegającym normom prawa budowlanego,  
co potwierdził NSa. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że 
omawiany wyrok pozwoli odwrócić negatywną linię interpreta-
cyjną organów podatkowych i sądów administracyjnych,  
a nie jest tylko jednorazowym przypadkiem.
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(tekst jedn. DzU z 2019 r. 
poz. 2170 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail 

tygodnikpodatki@rp.pl

@

/ ℗

/ ℗


