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z wokandy
Postanowienie przedłużające 
czas na zwrot VAT musi być 
związane z konkretnymi 
czynnościami, np. kontrolą. 
Jest ono wiążące tylko  
do czasu jej zakończenia. 
Wszczynając inną  
procedurę, organ powinien 
wydać nowy dokument.

W deklaracji VAT-7 za kwiecień 
2013 r. spółka wykazała różni-
cę VAT do zwrotu w terminie 
25 dni. Natomiast 21 maja na-
czelnik urzędu skarbowego 
wszczął kontrolę podatkową  
w zakresie prawidłowości 
rozliczenia podatku od towa-
rów i usług, obejmującą okres 
od 1 do 30 kwietnia 2013 r.

Ponieważ termin zwrotu 
nadwyżki VAT za kwiecień 
2013 r. przypadał 3 czerwca 
2013 r., a do 29 maja 2013 r. 
organ nie uzyskał odpowie-
dzi o wyniku kontroli  
u kontrahenta podatnika, 
postanowieniem z 29 maja 
2013 r. ten sam organ prze-
dłużył termin zwrotu VAT za 
kwiecień 2013 r. do czasu 
zakończenia weryfikacji 
rozliczenia podatnika w toku 
kontroli skarbowej.

12 czerwca, tj. po zakończe-
niu kontroli u kontrahenta, 
urząd skarbowy wszczął po-
stępowanie kontrolne i nie 
wydając już kolejnego posta-
nowienia o przedłużeniu ter-
minu, prowadził w dalszym 
ciągu weryfikację zasadności 
zwrotu VAT, zmieniając jednak 
tryb weryfikacji: z kontroli 
podatkowej na postępowanie 
kontrolne.

Pismem z 12 czerwca 2013 r. 
spółka wezwała organ podatko-
wy do usunięcia naruszenia 
prawa polegającego na wydaniu 
ww. postanowienia z 29 maja 
2013 r., to jest do uchylenia po-
stanowienia o przedłużeniu 
terminu zwrotu podatku.

Po odmowie urzędu spółka 
zaskarżyła postanowienie do 
WSA.

Stanowisko wSa

WSA stwierdził, że okolicz-
ności powołane w zaskarżo-
nym postanowieniu uzasad-
niały przedłużenie terminu 
zwrotu VAT na czas prowadzo-
nej kontroli podatkowej wsz-
czętej 21 maja 2013 r. Mimo to 
nie można przyjąć, że posta-
nowienie to wywierało skutki 

uprawniające organ do 
wstrzymania zwrotu podatku 
ze względu na kolejną urucho-
mioną procedurę, tj. postępo-
wanie kontrolne.

W opinii sądu z postanowie-
nia o przedłużeniu terminu 
zwrotu VAT powinno jedno-
znacznie wynikać, w jakim 
trybie weryfikacji zostało ono 
wydane. Jeżeli w postanowie-
niu nie wskazano wprost ter-
minu przedłużenia (poprzez 
podanie daty lub liczby dni/
tygodni/miesięcy), to należy 
uznać, że skutki tego postano-
wienia są ograniczone czaso-
wo dopuszczalnym terminem 
badania rozliczenia w danym 
trybie (z uwzględnieniem 
przewidzianych ustawowo 
przedłużeń terminów).

Jeśli zatem w postanowie-
niu przedłużającym termin 
zwrotu VAT nie powołano się 
na wszczęte 12 czerwca 2013 r. 
postępowanie kontrolne,  
a w momencie wydania posta-
nowienia z 29 maja 2013 r. 
weryfikacja następowała  
w innym trybie, tzn. w trybie 
kontroli skarbowej, to posta-
nowienie to skutecznie prze-
dłuża termin zwrotu jedynie 
do momentu zakończenia 
kontroli skarbowej, tj. do 12 

czerwca 2013 r. Po tej dacie, ze 
względu na nieprzedłużenie 
terminu zwrotu, urząd skarbo-
wy powinien zwrócić podatni-
kowi VAT.

Fiskus zakwestionował 
orzeczenie...

Urząd skarbowy złożył na to 
rozstrzygnięcie skargę kasa-
cyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. W opinii 
organu podatkowego sąd I in-
stancji dokonał błędnej wy-
kładni, a co za tym idzie, nie-
prawidłowo przyjął, że 
przedmiotowe postanowienie 
nie wywierało skutków praw-
nych na kolejną uruchomioną 
procedurę, czyli na postępo-
wanie kontrolne.

Zdaniem fiskusa raz wyda-
ne postanowienie o przedłu-

żeniu terminu zwrotu VAT jest 
skuteczne do zakończenia 
weryfikacji rozliczenia podat-
nika, bez względu na to, w ja-
kiej procedurze to zakończe-
nie nastąpi. W przeciwnym 
razie wystąpi luka czasowa  
w obowiązywaniu postano-
wień.

... ale nSa przyznał 
rację spółce

naczelny Sąd administracyjny 
w wyroku z 11 lutego 2015 r.  
(I FSk 621/14) nie zaaprobo-
wał stanowiska urzędu skarbo-
wego. Stwierdził, że WSA pra-
widłowo uznał, iż postanowie-
nie o przedłużeniu terminu 
zwrotu VAT jest skuteczne tylko 
do czasu zakończenia weryfi-
kacji rozliczenia podatnika w 
ramach procedury wskazanej  

w tym postanowieniu. Tym sa-
mym wraz ze zmianą procedu-
ry weryfikacji organ podatko-
wy musiałby wydać kolejne 
postanowienie o przedłużeniu 
terminu zwrotu do czasu za-
kończenia weryfikacji rozlicze-
nia podatnika w nowej proce-
durze.

NSA uznał za błędny argu-
ment urzędu skarbowego, że 
stanowisko sądu I instancji 
prowadzi do powstania luki 
czasowej w obowiązywaniu 
postanowień. Weryfikacja 
rozliczenia podatnika prze-
prowadzana jest w ramach 
postępowań wymienionych  
w przepisach, tj.: 
∑ czynności sprawdzających, 
∑ kontroli podatkowej, 
∑  postępowania podatkowego 

lub 
∑  postępowania kontrolnego. 

Jeżeli więc dana procedura 

Zamiana postępowania na kontrolę nie opóźni zwrotu VAT
weryfikująca rozliczenia po-
datnika została zakończona, 
a nie została wszczęta nowa 
procedura weryfikacji, to 
uprzednio wydane postano-
wienie o przedłużeniu termi-
nu zwrotu podatku traci ak-
tualność. Nie trwa już wtedy 
weryfikacja rozliczenia po-
datnika w ramach jednego  
z postępowań.

Sąd potwierdził zatem, że 
postanowienie o przedłuże-
niu terminu zwrotu różnicy 
podatku, wydane w związku 
z weryfikacją rozliczenia po-
datnika w jednym z postępo-
wań wskazanych w art. 87  
ust. 2 ustawy o VAT, wywiera 
skutki do czasu zakończenia 
tego postępowania. Wszczy-
nając inne postępowanie 
weryfikacyjne, organ powi-
nien wydać nowe postano-
wienie o przedłużeniu termi-
nu zwrotu.

Potwierdzenie  
w kolejnym wyroku

Ważne dla przedsiębior-
ców jest również to, że tezy 
zawarte w omówionym wyro-
ku NSA nie są pojedynczym 
„wyskokiem” tego sądu, ale 

zostały zaaprobowane także 
w kolejnym rozstrzygnięciu.

W wyroku z 17 marca 2015 r. 
(I FSk 272/14) nSa stwierdził, 
że naczelnik urzędu skarbo-
wego dopuścił się naruszenia 
przepisów, ponieważ mimo 
wszczęcia postępowania 
kontrolnego przez urząd 
kontroli skarbowej nie wydał 
nowego postanowienia  
o przedłużeniu terminu zwro-
tu podatku w sytuacji, gdy 
czynności sprawdzające zo-
stały zakończone przez wsz-
częcie postępowania kontro-
lnego. W uzasadnieniu NSA 
stwierdził, że skoro każde  
z postępowań wymienionych 
w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT 
jest odrębnie regulowane 
(m.in. co do zakresu, kompe-
tencji organów oraz czasu 
trwania), a wybór procedury 
weryfikacji determinuje 
również podstawę prawną 
wydania postanowienia o 
przedłużeniu terminu zwrotu 
oraz tryb zaskarżenia takiego 
rozstrzygnięcia, wpływając w 
ten sposób zarówno na kom-
petencje organu, jak i na 
ochronę prawną przysługują-
cą podatnikowi, to zmiana 
postępowania, w ramach 
którego następuje weryfika-

cja rozliczenia podatnika, 
wymaga wydania nowego 
postanowienia o przedłuże-
niu terminu zwrotu VAT. 

—Robet Nogacki
—Kamil Mysłek  

jest prawnikiem w Kancelarii 
Prawnej Skarbiec

TRanSakCJE  
Prąd wytworzony  
z odnawialnych źródeł  
jest zwolniony z podatku 
akcyzowego. Preferencja 
dotyczy jednak tylko 
sprzedaży na rzecz odbiorców 
końcowych, i to dopiero przy 
spełnieniu kilku warunków.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy 
o podatku akcyzowym energia 
elektryczna wytworzona  
z odnawialnych źródeł energii 
(dalej: OZE) jest zwolniona  
z podatku akcyzowego. Nie 
oznacza to  jednak, że produ-
cent energii, który wyprodu-
kował energię z OZE i sprzedał 
ją spółce zajmującej się obro-
tem energią elektryczną, może 
z niego skorzystać. 

Transakcja pomiędzy pro-
ducentem energii a nabywcą 
(spółką zajmującą się obrotem 
energią elektryczną) nie pod-
lega opodatkowaniu podat-
kiem akcyzowym. To dopiero 
nabywca energii z OZE, sprze-
dając energię do odbiorców 
końcowych, może skorzystać 
ze zwolnienia, o którym mowa 
w art. 30 ust. 1.

Umorzenie świadectwa 
pochodzenia 

Aby nabywca energii z OZE 
mógł skorzystać ze zwolnienia, 
producent energii musi poczy-
nić pewne kroki w celu uzy-
skania w Urzędzie Regulacji 
Energetyki (dalej: URE) świa-
dectwa pochodzenia potwier-
dzającego wytworzenie ener-
gii elektrycznej z OZE. Produ-
cent energii z OZE sprzedaje 
nabywcy energię wraz ze 
świadectwem pochodzenia. 

Nabywca umarza świadec-
two pochodzenia energii  
i otrzymuje od URE dokument 
potwierdzający umorzenie 
świadectwa. Dokument ten jest 
podstawą do zastosowania 
zwolnienia. Zasady korzystania 
z niego określa art. 30 ust. 2 
ustawy o podatku akcyzowym. 
Przepis ten stanowi, że zwol-
nienie stosuje się nie wcześniej 
niż z chwilą otrzymania doku-
mentu potwierdzającego 
umorzenie świadectwa pocho-
dzenia energii poprzez obniże-
nie akcyzy należnej od energii 
elektrycznej za najbliższe 
okresy rozliczeniowe.

Jak obliczyć 

Podatnik, który chce skorzy-
stać z tego zwolnienia od akcy-
zy z tytułu umorzenia świa-
dectw pochodzenia energii 
odnawialnej, powinien obni-
żyć należny podatek akcyzowy 
o kwotę zwolnienia obliczoną 
jako iloczyn ilości MWh energii 
elektrycznej objętej umorzo-
nymi świadectwami pocho-
dzenia energii odnawialnej 
oraz kwoty 20 zł (stawka akcy-
zy za 1 KWh energii). Obniżenie 
to podatnik wykazuje w za-
łączniku do deklaracji podat-
kowej AKC-4H.

Uwaga! Jeżeli kwota obniże-
nia przysługująca podatnikowi 
będzie wyższa niż kwota akcy-
zy należna z tytułu energii 
elektrycznej za dany miesiąc, 
to podatnik ma prawo niewy-
korzystaną w tym miesiącu 

kwotę obniżenia rozliczyć  
w deklaracjach podatkowych 
składanych za miesiące na-
stępne.

zużycie w procesie 
produkcji 

Przepisy ustawy o podatku 
akcyzowym przewidują zwol-
nienie z akcyzy w odniesieniu 
do zużycia energii elektrycznej 
wykorzystanej w procesie 
produkcji energii elektrycznej, 
jak również dla zużycia tej 
energii w celu podtrzymywa-
nia tych procesów produkcyj-
nych (art. 30 ust. 6 i 7 ustawy  
o podatku akcyzowym).

Ze zwolnienia tego może 
skorzystać każdy podmiot 
produkujący energię elek-
tryczną, w tym jednostki wy-
twarzające ją z odnawialnych 
źródeł, wyłącznie dla tej części 
energii elektrycznej, która jest 
zużywana do:
∑  produkcji energii elektrycz-

nej (w tym również energii  
z OZE),

∑  podtrzymywania procesów 
produkcyjnych energii elek-
trycznej (w tym również 
energii OZE).

Ewidencja  
i oświadczenie 

W celu skorzystania z opisa-
nego zwolnienia od akcyzy 
niezbędne jest jednak spełnie-
nie warunków formalnych 
określonych w § 2 rozporządze-
nia ministra finansów  
z 16 września 2013 r. w sprawie 
warunków stosowania niektó-
rych zwolnień od podatku. 
Zgodnie z tą regulacją zwolnie-
nie, o którym mowa w art. 30 
ust. 6 i 7 ustawy o podatku akcy-
zowym, ma zastosowanie pod 
warunkiem, że podmiot zuży-
wający energię elektryczną:
1.  prowadzi ewidencję pozwa-

lającą na określenie ilości 
zużytej energii elektrycznej 
i sposobu jej wykorzystania;

2.  przekazuje do naczelnika 
właściwego urzędu celnego 
do 15. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu,  
w którym nastąpiło zużycie 
energii, oświadczenie o ilości 
zużytej energii elektrycznej  
i sposobie jej wykorzystania.
Oświadczenie, o którym 

mowa powyżej, powinno za-
wierać:
1.  nazwę i adres siedziby pod-

miotu zużywającego energię 
elektryczną oraz jego iden-
tyfikator podatkowy NIP;

2.  ilość zużytej energii elek-
trycznej;

3.  sposób wykorzystania ener-
gii elektrycznej;

4.  datę i miejsce sporządzenia 
oświadczenia oraz 

5.  czytelny podpis osoby skła-
dającej oświadczenie.
Dla producentów energii 

elektrycznej oznacza to, że 
uchybienie ww. warunkom 
może skutkować odebraniem 
im prawa do zwolnienia, a co 
za tym idzie, koniecznością 
naliczenia przez urząd celny 
podatku akcyzowego od zuży-
wanej energii w pełnej wyso-
kości. 

 —Tadeusz Piekłowski
 agent celny, specjalista ds. celnych  

i podatku akcyzowego  
w Rödl & Partner  

we Wrocławiu

Kiedy producent 
energii  
nie zapłaci akcyzy

JAkub Młyński

Zgodnie z ustawą z 13 lipca 
2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego 
(DzU nr 203, poz. 1996 ze zm.) 
do dochodów własnych gmin, 
powiatów i województw moż-
na zaliczyć m.in. dochody  
z podatków, opłat oraz docho-
dy z majątku jednostek samo-
rządu terytorialnego (dalej: 
JST). Do najpowszechniej wy-
stępujących należą: podatek 
od nieruchomości oraz opłata 
za wieczyste użytkowanie 
gruntów. 

Zgodnie ze „Sprawozda-
niem z działalności RIO i wyko-
nania budżetu przez jednostki 
samorządu terytorialnego w 
2013 r.” (https://www.rio.gov.
p l / h t m l / s p r aw o z d a n i a _
rio/2013/wstep2013.html) 
udział dochodów własnych  
w ogóle dochodów JST w 2013 
r. wynosił 50 proc., z czego 34,2 
proc. stanowiły dochody  
z podatków i opłat oraz z ma-
jątku. Biorąc pod uwagę 
zmniejszenie dochodów uzy-
skiwanych przez JST z manda-

tów z fotoradarów z uwagi na 
ogólnospołeczne negatywne 
nastawienie do tego typu 
praktyk, urzędy mogą chcieć 
przyjrzeć się bliżej prawidło-
wości sporządzanych deklara-
cji na podatek od nieruchomo-

ści (szczególnie za ubiegłe lata) 
oraz próbować zwiększyć 
przychody z tytułu opłat za 
wieczyste użytkowanie grun-
tów przez ich wycenę do war-
tości rynkowej. 

Błędy w rozliczaniu 

Zgodnie z przepisami usta-
wy o podatkach i opłatach lo-
kalnych (dalej: ustawa) opo-
datkowaniu podatkiem od 
nieruchomości podlegają:
∑ grunty, 
∑ budynki lub ich części, 
∑  budowle lub ich części zwią-

zane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. 

Podatnikami są natomiast 
osoby fizyczne, prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości 
prawnej, będące m.in. właści-
cielami nieruchomości lub ich 
użytkownikami wieczystymi.

Podstawą opodatkowania 
jest dla:
∑ gruntów – powierzchnia,
∑  budynków lub ich części – 

powierzchnia użytkowa,
∑  budowli lub ich części – ich 

wartość z 1 stycznia roku,  
w którym dokonano ostat-
niego odpisu amortyzacyj-
nego.
Istotną kwestią odróżniają-

cą podatek od nieruchomości 
od opłaty za wieczyste użytko-

wanie gruntu jest to, że podat-
nik sam zobowiązany jest  
do ustalenia wysokości zobo-
wiązania do 31 stycznia dane-
go roku lub w przypadku 
zmian w trakcie roku – do 14 
dni od zaistnienia zmiany. 
Stawki podatku ustalane są 
przez poszczególne JST w 
drodze corocznej uchwały, 
jednak to do przedsiębiorcy 
należy prawidłowe ustalenie 
podstawy opodatkowania i 
złożenie deklaracji. W związku 
z tym często pojawiają się 
pewne wątpliwości interpreta-
cyjne. Jakie?

PRObLEM 1
> Jak okREŚLIĆ waRToŚĆ 

BUdowLI
Czasami spółki miewają 

problem w prawidłowym usta-
leniu wartości budowli podle-
g a j ą cyc h  p o d a t kow i .  
W związku z częstym prowa-
dzeniem przez księgowość 
dwóch osobnych ewidencji 
środków trwałych – jednej na 
potrzeby bilansowe oraz dru-
giej na potrzeby podatku do-
chodowego – nie jest jasne, 
która z tych wartości, często 
różnych, jest podstawą opodat-
kowania w podatku od nieru-
chomości. Zgodnie z art. 4 ust. 1 
pkt. 3 ustawy przez wartość 
budowli należy rozumieć war-
tość, o której mowa w przepi-
sach o podatku dochodowym. 
W związku z tym do prawidło-
wego ustalenia podstawy nale-
ży wykorzystać ewidencję po-
datkową. Należy także pamię-
tać, że podatek zostanie 
wyliczony od wartości począt-
kowej. Nieprawidłowe jest więc 
wyliczenie jego wartości netto 
na dzień 1 stycznia danego 
roku.

Samorząd poszuka pieniędzy w firmowym majątku
WYCENA | Sprawdzanie przez gminę deklaracji na podatek od nieruchomości za ubiegłe lata może być próbą poprawienia stanu 
jej finansów. Weryfikując parametry przyjęte do liczenia daniny od budynków, firmy mogą uniknąć odsetek od zaległości.

PRObLEM 2
> Czy dany oBIEkT  

w oGÓLE PodLEGa 
oPodaTkowanIU

Innym typowym błędem 
jest nieprawidłowe stwierdze-
nie, czy dany obiekt podlega 
opodatkowaniu. Zgodnie  
z ustawą przez budynek lub 
budowlę należy rozumieć 
obiekt budowlany zgodnie  
z przepisami prawa budowla-
nego, który jest na stałe zwią-
zany z gruntem. 

Prawo budowlane zwraca 
natomiast uwagę na to, że 
obiekty budowlane stanowią 
całość pod względem tech-
niczno-użytkowym. Istnieje 
wiele obiektów, które nie są 
jednak na trwałe związane  
z gruntem, mimo że general-
nie nie są one przenoszone  
z miejsca na miejsce. Przykła-
dem tego mogą być popular-
ne ostatnio reklamy, które są 
jedynie obciążone betonowy-
mi blokami, czy przenośne 
pawilony handlowe. Obiekty 
takie można bez większych 
problemów przetransporto-
wać w inne miejsce. Kwestię tę 
wyjaśniło Ministerstwo Fi-
nansów w odpowiedzi na in-
terpelację poselską nr 19987. 
Zgodnie z wyjaśnieniem, 
kluczową kwestią nie jest fakt 
fizycznego stałego powiąza-
nia z gruntem, ale to, czy w 
celu umożliwienia korzysta-
nia z obiektu niezbędne jest 
wcześniejsze przygotowanie 
powierzchni. Jeżeli tak, to 
opodatkowanie podatkiem 
od nieruchomości jest ko-
nieczne. 

Przykład
Jeżeli przenośna reklama może 
być przetransportowana jedynie 

za pomocą siły fizycznej w inne 
miejsce, na którym bez 
specjalnych przygotowań może 
zostać posadowiona i od razu 
będzie posiadała wszystkie 
swoje walory użytkowe, to taka 
reklama nie jest na stałe 
związana z gruntem.  
w konsekwencji nie podlega 
podatkowi.

Inaczej trzeba traktować 
pawilony handlowe. Aby móc 
rozpocząć ich użytkowanie, 
należy przynajmniej wyrów-
nać grunt. Dlatego traktowane 
są jak budowle, z czym zgodził 
się także wojewódzki Sąd admi-
nistracyjny w olsztynie (wyrok  
z 18 września 2014 r., I Sa/ol 
510/14).

PRObLEM 3
> TRzEBa akTUaLIzowaĆ 

PowIERzCHnIĘ UŻyTkowĄ
Spółki nie powinny także 

zapominać o konieczności ak-
tualizacji powierzchni użytko-
wej budynków. Bardzo często 
ich powierzchnia, a tym samym 
podstawa opodatkowania, jest 
określana na podstawie doku-
mentacji technicznej w mo-
mencie odbioru budynku. 
Podczas użytkowania po-
wierzchnia użytkowa może się 
jednak zmienić wskutek różne-
go rodzaju remontów lub 
przebudowy istniejących po-
mieszczeń. Należy więc aktu-
alizować te dane oraz okresowo 
sprawdzać ich prawidłowość, 
np. podczas inwentaryzacji, 
która najczęściej odbywa się 
raz na cztery  lata. Istotne jest 
także to, że spółki mają obo-
wiązek skorygować deklarację 
roczną na podatek od nieru-
chomości w terminie do 14 dni 
od zmiany powierzchni użyt-

kowej oraz rozliczyć powstałą róż-
nicę. Brak dbałości o aktualizację 
tych danych może w przypadku 
przyszłej kontroli zemścić się po-
wstaniem zaległości podatkowej za 
lata ubiegłe.

opłata za wieczyste 
użytkowanie…

Wieczyste użytkowanie gruntu 
uregulowane jest ustawą z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (DzU nr 115, poz. 741 ze 
zm.; dalej: ustawa o gospodarce). 
Wieczyste użytkowanie gruntu 
nadawane jest najczęściej na  99 lat. 
W zamian za to prawo użytkownik 
wieczysty zobowiązany jest do za-
płaty opłaty wstępnej, a następnie 
do corocznego ponoszenia kosztów 
opłaty za wieczyste użytkowanie. 
Wartość tej opłaty ustalana jest na 
podstawie wartości rynkowej grun-
tu określonej w momencie powsta-
nia tego prawa. Opłata ta, w odróż-
nieniu od podatku od nieruchomo-
ści, ustalana jest przez JST, 

natomiast użytkownik otrzymuje 
jedynie informację o wysokości 
opłaty. W związku dynamiczną sy-
tuacją na rynku nieruchomości 
oraz inflacją, wartość rynkowa 
gruntów może ulec zmianie. Mogą 
więc wystąpić dwie sytuacje:
∑  obniżenie wartości gruntu,
∑  podwyższenie wartości gruntu.

W obu przypadkach wartość 
opłaty może ulec zmianie.

…może się zmniejszyć

Jeżeli doszłoby do zmniejszenia 
wartości użytkowanego gruntu 
ustalonej na podstawie nowej 
wartości, to opłata roczna byłaby 
niższa niż obecnie płacona. W ta-
kiej sytuacji na wniosek użytkow-
nika wieczystego może dojść do 
obniżenia podstawy i tym samym 
wysokości opłaty. Ciężar dowodo-
wy, że zaistniały przesłanki obni-
żenia wartości, spoczywa na wie-
czystym użytkowniku. Nowo 
ustalona opłata obowiązuje dopie-
ro od kolejnego roku po roku,  

w którym użytkownik złożył żąda-
nie aktualizacji. Bardzo istotne 
jest, aby doręczenie żądania wery-
fikacji wartości gruntu nastąpiło 
do 31 grudnia danego roku, tak aby 
od 1 stycznia mogła obowiązywać 
nowa, niższa opłata.

…lub zwiększyć

W drugim przypadku brak aktu-
alizacji opłaty byłby korzystny dla 
przedsiębiorcy. Opłata naliczona od 
obecnie wyższej podstawy byłaby 
większa niż aktualna. Z tego powodu 
JST mogą dążyć do zaktualizowania 
wysokości opłaty tak, aby powięk-
szyć swoje wpływy. Jednak aktuali-
zacja wartości nie może następować 
częściej niż raz na trzy lata. Przepisy 
ograniczają także  nagły wzrost wy-
sokości opłaty. W przypadku ponad-
dwukrotnego wzrostu wartości 
gruntu nowa opłata ustalana jest w 
sposób szczególny. W pierwszym 
okresie wysokość opłaty może zostać 
podwyższona maksymalnie dwu-
krotnie. Pozostała wartość zwiększa 
opłatę w dwóch równomiernych 
częściach w dwóch kolejnych latach. 
Takie zabezpieczenie jest bardzo 
korzystne dla użytkowników wieczy-
stych i ma na celu uchronienie ich od 
gwałtownego i niespodziewanego 
wzrostu wysokości opłaty.

Przykład
kiedy spółka nabyła prawo wieczystego 
użytkowania gruntu w centrum miasta,  
wysokość opłaty rocznej została 
ustalona na 50 000 zł. Upływ czasu oraz 
wzrost atrakcyjności obszaru, na którym 
położona jest nieruchomość, sprawiły,  
że wartość opłaty ustalona na podstawie 
zaktualizowanej wartości gruntu 
wyniosła 150 000 zł. w bieżącym 
okresie spółka zapłaci opłatę dwukrot-
nie wyższą, tj. 100 000 zł. natomiast o 
pozostałe 50 000 zł zostaną podwyższo-
ne opłaty w dwóch kolejnych latach,  
w każdym w wysokości 25 000 zł.  
w kolejnym roku wysokość opłaty 
wyniesie więc 125 000 zł, a za dwa lata 
150 000 zł, czyli opłacana będzie  
w pełnej wartości.   

 Podatek od nieruchomości  
od budowli jest liczony  
od ich wartości początkowej

>zdaniem autora

Podatek dla wójta nie jest 
mniej ważny niż dla urzędu 
skarbowego
Prowadząc działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa są zobowiązane do 
ponoszenia ciężaru kosztów i opłat, które 

jednocześnie zasilają budżety  
gmin i powiatów. Spółki nie mogą  
zapominać o konieczności wywiązywania się 
z tych obowiązków terminowo i w sposób 
prawidłowy. Znajomość przepisów dotyczą-
cych podatków i opłat lokalnych może 
uchronić przedsiębiorców od ponoszenia 
zbędnych kosztów lub od problemów 
związanych z nagłym powstaniem znacznego 
zobowiązania podatkowego w przyszłości. 
Mimo że koszty te często nie są traktowane 
tak poważnie jak zobowiązania względem 
urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, to nie można pozwolić sobie  
na niedbałość albo zapominać o swoich 
prawach. ∑

Jakub  
Młyński
konsultant w Dziale Rewizji 
Finansowej BDO, biuro  
w Katowicach 
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 Ustalenie podstawy opodatkowania i złożenie 
deklaracji należy do obowiązków przedsiębiorcy

 Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT  
jest skuteczne tylko do czasu zakończenia weryfikacji 
rozliczenia podatnika w ramach procedury  
wskazanej w tym postanowieniu

>zdaniem autora

Jeśli termin minął, to nie ma czego przedłużać
W kontekście omawianego wyroku NSA trzeba przypomnieć  
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 października 2008 r.   
(K 16/07). Trybunał stwierdził w nim, że skuteczne przedłużenie 
terminu do zwrotu podatku możliwe jest jedynie przed jego 
upływem. Próba przedłużenia terminu po jego upływie  
nie będzie skuteczna. Jeśli termin już upłynął, to nie ma czego 
przedłużać. Oznacza to, że ewentualne wydanie postanowienia 
przedłużającego termin już po jego upływie nie będzie wywierać 
żadnych skutków prawnych. Stanowisko wyrażone przez NSA  
w omawianych wyrokach jest bardzo ważne z punktu widzenia 
przedsiębiorców ubiegających się o zwrot VAT. Jeżeli urząd 
skarbowy w postanowieniu o przedłużeniu terminu zwrotu VAT  
nie wskaże właściwego trybu weryfikacji zasadności zwrotu  
i wskutek tego wygaśnie przedłużony termin, a przy tym nie 
zostanie wyznaczony nowy termin związany z innym trybem,  
to urząd skarbowy zobowiązany jest zwrócić podatnikowi 
wnioskowaną kwotę VAT mimo prowadzenia dalszych czynności 
weryfikacyjnych. ∑

Robert  
Nogacki
radca prawny, twórca i właściciel  
Kancelarii Prawnej Skarbiec specjalizującej się 
w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu  
i kontrolach podatkowych 
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