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Wykaz skrótóW

Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa Rady (69/335/EWG) z.dnia 17 lipca 1969.r. dotyczą-
69/335/EWG   ca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz..Urz. WE 

L.249 z.03.10.1969, s..25)
dyrektywa – dyrektywa Rady 2008/7/WE z.dnia 12 lutego 2008.r. dotycząca 
2008/7/WE   podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz..Urz. UE .

L 46 z.21.02.2008, s..11)
k.c. – ustawa z.dnia 23 kwietnia 1964.r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 

Dz..U..z.2014.r. poz..121 z.późn. zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z.dnia 2 kwietnia 1997.r. 

(Dz..U. Nr.78, poz..483 z.późn. zm.)
k.p.c. – ustawa z.dnia 17 listopada 1964.r. – Kodeks postępowania cywil-

nego (tekst jedn.: Dz..U..z.2014.r. poz..101 z.późn. zm.)
k.s.h. – ustawa z.dnia 15 września 2000.r. – Kodeks spółek handlowych 

(tekst jedn.: Dz..U..z.2013.r. poz..1030 z.późn. zm.)
o.p. – ustawa z.dnia 29 sierpnia 1997.r. – Ordynacja podatkowa (tekst 

jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..613)
p.p.s.a. – ustawa z.dnia 30 sierpnia 2002.r. – Prawo o.postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz..U..z.2012.r. poz..270 
z.późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z.dnia 29 sierpnia 1997.r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: 
Dz..U..z.2015.r. poz..128 z.późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z.dnia 7 lipca 1994.r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: 
Dz..U..z.2013.r. poz..1409 z.późn. zm.) 

pr. not. – ustawa z.dnia 14 lutego 1991.r. – Prawo o.notariacie (tekst jedn.: 
Dz..U..z.2014.r. poz..164 z.późn. zm.)

p.u.n. – ustawa z.dnia 28 lutego 2003.r. – Prawo upadłościowe i.naprawcze 
(tekst jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..233 z.późn. zm.)

TFUE – Traktat o.funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-
wana: Dz..Urz. UE C 326 z.26.10.2012, s..47, z.późn. zm.)

TUE – Traktat o.Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz..Urz. UE 
C 326 z.26.10.2012, s..13)
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Wykaz skrótów 

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolido-
wana: Dz..Urz. UE C 321E z.29.12.2006, s..37)

u.d.j.s.t. – ustawa z.dnia 13 listopada 2003.r. o.dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..�13.z.późn. 
zm.)

u.d.p.p.w. – ustawa z.dnia 24 kwietnia 2003.r. o.działalności pożytku pub-
licznego i.wolontariacie (tekst jedn.: Dz..U..z.2014.r. poz..1118 
z.późn. zm.)

u.f.p. – ustawa z.dnia 27 sierpnia 2009.r. o.finansach publicznych (tekst 
jedn.: Dz..U..z.2013.r. poz..885 z.późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z.dnia 21 sierpnia 1997.r. o.gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..782 z.późn. zm.)

u.k.r.s. – ustawa z.dnia 20 sierpnia 1997.r. o.Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..1142 z.późn. zm.)

u.k.s. – ustawa z.dnia 28 września 1991.r. o.kontroli skarbowej (tekst jedn.: 
Dz..U..z.2015.r. poz..��3.z.późn. zm.)

u.k.w.h. – ustawa z.dnia 6 lipca 1982.r. o.księgach wieczystych i.hipotece 
(tekst jedn.: Dz..U..z.2013.r. poz..707 z.późn. zm.)

u.o.i.f. – ustawa z.dnia 29 lipca 2005.r. o.obrocie instrumentami finanso-
wymi (tekst jedn.: Dz..U..z.2014.r. poz..94 z.późn. zm.)

u.p.c.c. – ustawa z.dnia 9 września 2000.r. o.podatku od czynności cywil-
noprawnych (tekst jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..626)

u.p.d.o.f. – ustawa z.dnia 26 lipca 1991.r. o.podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz..U..z.2012.r. poz..361 z.późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z.dnia 15 lutego 1992.r. o.podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz..U..z.2014.r. poz..851 z.późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z.dnia 17 czerwca 1966.r. o.postępowaniu egzekucyjnym 
w.administracji (tekst jedn.: Dz..U..z.2014.r. poz..1619 z.późn. 
zm.)

u.p.r. – ustawa z.dnia 15 listopada 1984.r. o.podatku rolnym (tekst jedn.: 
Dz..U..z.2013.r. poz..1381 z.późn. zm.)

u.p.s.d. – ustawa z.dnia 28 lipca 1983.r. o.podatku od spadków i.darowizn 
(tekst jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..86 z.późn. zm.)

u.p.t.u. – ustawa z.dnia 11 marca 2004.r. o.podatku od towarów i.usług (tekst 
jedn.: Dz..U..z.2011.r. Nr.177, poz..1054 z.późn. zm.)

u.s.m. – ustawa z.dnia 15 grudnia 2000.r. o.spółdzielniach mieszkaniowych 
(tekst jedn.: Dz..U..z.2013.r. poz..1222 z.późn. zm.)

czasopisma i publikatory

Dz..U. – Dziennik Ustaw
Dz..Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz..Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
M.P. – Monitor Polski
M. Pod. – Monitor Podatkowy
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Wykaz skrótów

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
Rec. – Recueil de la jurisprudence
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i.Socjologiczny 
Zb. Orz. – Zbiór Orzeczeń 
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Inne

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
DIS – dyrektor izby skarbowej
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MF – Minister Finansów
NBP – Narodowy Bank Polski
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
US – urząd skarbowy
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
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WStęp

Ustawa z.dnia 9 września 2000.r. o.podatku od czynności cywilnoprawnych1.
to akt prawny składający się z.zaledwie kilkunastu artykułów. Myliłby się jednak 
ten, kto wnosiłby na tej podstawie o.jego normatywnej prostocie. 

Źródła komplikacji są liczne. Pozycja uregulowanego tą ustawą podatku jest 
szczególna, znajduje się on bowiem na przecięciu prawa podatkowego z.prawem 
prywatnym oraz prawa krajowego z.prawem Unii Europejskiej. W.rezultacie po-
prawna wykładnia ustawy wymaga uwzględnienia regulacji prawa cywilnego 
i.handlowego, a.także dyrektywy Rady 2008/7/WE z.dnia 12 lutego 2008.r. do-
tyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału2. Podatek ten jest także 
niejednorodny, będąc w.części podatkiem transakcyjnym, a.w.części kapitałowym. 
Wreszcie chociaż w.założeniu ma dotyczyć obrotu nieprofesjonalnego, to w.rze-
czywistości obejmuje wiele czynności dokonywanych przez przedsiębiorców. 

Ustawa rodzi liczne problemy interpretacyjne. Wiele z.nich doczekało się 
dobrych rozwiązań utrwalonych już w.doktrynie i.orzecznictwie – rozwiązania 
te warto znać. Inne pytania nadal domagają się satysfakcjonujących odpowiedzi 
– nad odpowiedziami tymi warto pracować.

W.komentarzu, który trafia w.Państwa ręce, wskazane zostały te problemy oraz 
ich rozwiązania, zarówno te znane już z.dotychczasowego dorobku praktyki, jak 
i.nowo proponowane. Ufam, że komentarz ten będzie służył pomocą we właściwym 
rozumieniu, przestrzeganiu i.stosowaniu ustawy. 

Hanna Filipczyk

1 Tekst jedn.: Dz..U..z.2015.r. poz..626 z.późn. zm.
2. Dz..Urz. UE L 46 z.21.02.2008, s..11, z.późn. zm.
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rozdział 1
podatek od czynności cywilnoprawnych – zagadnienia wstępne 

1. charakterystyka podatku od czynności cywilnoprawnych..Podatek.od.
czynności cywilnoprawnych ma niejednorodną naturę. 

Po pierwsze, jest podatkiem pośrednim od gromadzenia kapitału – podatkiem 
od wkładów kapitałowych (stanowi zatem podatek kapitałowy – capital duty, 
capital tax) oraz podatkiem od przesunięć majątkowych w.ramach obrotu nie-
profesjonalnego3. Obrót profesjonalny (w wykonaniu działalności gospodarczej) 
jako podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i.usług jest co do zasady 
wyłączony z.opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (choć są 
wyjątki od tej zasady).

Po drugie, podatek od czynności cywilnoprawnych jest w.części zharmonizo-
wany przez prawo Unii Europejskiej – w.zakresie, w.jakim stanowi podatek kapi-
tałowy oraz odnosi się do tzw. spółek kapitałowych (zob. poniżej pkt.2, rozdział.2 
oraz komentarz do art..1 i.1a).

Po trzecie, jest on uznawany – w.zależności od ujęcia – za podatek obrotowy4.
lub majątkowy�. Jego umiejscowienie w.klasyfikacji podatków jest rzeczą niełatwą6..
Ogólnie rzecz biorąc, bardziej trafny wydaje się pierwszy z.wymienionych poglą-
dów, wskazujący na obrotowy charakter podatku7. Szczególny jest jednak status 

3 Jest „świadczeniem publicznoprawnym obciążającym [nieprofesjonalny] obrót wartościami 
majątkowymi, dokonujący się na podstawie czynności cywilnoprawnych” – M. Goettel, A. Goettel, 
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s..20.

4 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2014, s..584–585 („podatek od niezawodowego 
obrotu majątkiem”, podatek bezpośredni, niekonsumpcyjny); A. Goettel, Podatek od czynności cywil-
noprawnych (w:) Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, pod red. M. Goettela, 
M. Lemonnier, Warszawa 2011, s..215; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, 
Warszawa 2011, s..663–664. 

� Zob. np. P. Smoleń (w:) System prawa finansowego, t..3, Prawo daninowe, pod red. L. Etela, 
Warszawa 2010, s..329–330. 

6 Por. M. Goettel, A. Goettel, Podatek..., s..21–22.
7. Z.zastrzeżeniem, że w.przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych ten sam podmiot jest 

podatnikiem w.ujęciu ekonomicznym i.prawnym (M. Goettel, A. Goettel, Podatek..., s..21) – podatek 
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podatku od czynności cywilnoprawnych jako podatku kapitałowego w.rozumieniu 
prawa Unii. Podatek kapitałowy stanowi (już zgodnie z.tytułem dotyczących go 
dyrektyw) „podatek pośredni od gromadzenia kapitału”. Nazwa ta zdradza dwoi-
stość podatku: pobierany jest on od dokonania czynności („pośredniość” zostaje tu 
przyjęta w.tym znaczeniu) powodujących zwiększenie majątku („od gromadzenia 
kapitału”). W.przypadku podatku kapitałowego dominuje ta druga cecha, czego 
wyrazem jest między innymi zasada co najwyżej jednokrotnego opodatkowania 
kapitału. Szczególna jest także natura podatku od czynności cywilnoprawnych 
w.zakresie, w.jakim obciąża ustanowienie hipoteki; trudno byłoby przyjąć, że ma 
on w.tym przypadku nadal charakter obrotowy. 

Niewątpliwie natomiast ważną cechą podatku od czynności cywilnoprawnych 
jest jego bliski związek z.prawem cywilnym. Przedmiotem opodatkowania tym 
podatkiem jest dokonanie czynności cywilnoprawnych (czynności prawnych) uję-
tych w.katalogu w.art..1 u.p.c.c. Ustawa podatkowa nie zawiera autonomicznych 
definicji tych czynności – stany faktyczne objęte hipotezami przepisów ustawy 
o.podatku od czynności cywilnoprawnych zostały ukształtowane przy wykorzy-
staniu instytucji prawa cywilnego jako budulca. Mechanizm „osadzenia instytucji 
cywilnoprawnych w.konstrukcji prawnej” podatku od czynności cywilnopraw-
nych polega na „bezpośrednim umiejscowieniu w.polu obowiązku podatkowego 
– wykształconych na gruncie prawa cywilnego i.tam zdefiniowanych – niektórych 
czynności prawnych”8..

Widomym znakiem tak ścisłego związku jest sama nazwa podatku9. Mimo 
braku w.ustawie wyraźnego odesłania, jest oczywiste, że ustawa o.podatku od 
czynności cywilnoprawnych zapożycza swoją sieć pojęciową z.prawa cywilnego. 
Jedyną odrębną od prawa cywilnego (czy też szerzej – prawa prywatnego) definicją 
czynności cywilnoprawnej zawartą w.tej ustawie jest definicja umowy spółki i.jej 
zmiany (zob. komentarz do art..1).

2. podatek od czynności cywilnoprawnych jako podatek kapitałowy w ro-
zumieniu prawa Ue. W.związku z.przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej10.
z.dniem 1 maja 2004.r. polski ustawodawca jest związany postanowieniami Trak-

od czynności cywilnoprawnych nie jest podatkiem pośrednim, którego ciężar jest przerzucany na 
konsumenta (R. Mastalski, Prawo..., s..585).

8 A. Goettel, Podatek..., s..216; zob. także: M. Waluga, Ustawa o podatku od czynności cywil-
noprawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s..19–20; A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od 
czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, Gdańsk 2005, s..15–16 i.n..

9 Jakkolwiek zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są nie 
tylko czynności cywilnoprawne, ale także czynności procesowe, które zostały z.nimi zrównane jako 
wywołujące analogiczne skutki prawne; por. S. Bogucki, A. Dumas, W. Stachurski, K. Winiarski, 
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2014, s..26 (zob..ko-
mentarz do art..1). 

10 Por. Traktat podpisany w.Atenach w.dniu 16 kwietnia 2003.r. – Akt dotyczący warunków 
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Rozdział 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – zagadnienia wstępne 
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tatów założycielskich i.aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot (obecnie: Unii 
Europejskiej) i.Europejski Bank Centralny przed dniem przystąpienia (acquis 
communautaire). Na państwach członkowskich – wszystkich ich organach władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i.sądowniczej – spoczywa obowiązek lojalności; 
tzw. zasada lojalnej współpracy wynika z.art..4 ust..3 TUE11. W.świetle art..91.
ust..3 polskiej Konstytucji w.zw. z.art..2 aktu akcesyjnego z.dnia 16 kwietnia 
2003.r. prawo Unii ma w.przypadku kolizji pierwszeństwo przed polskim prawem 
wewnętrznym (w tym przed ustawą) i.jest stosowane bezpośrednio.

„Bezsprzecznie podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem kapi-
tałowym w.rozumieniu dyrektywy 69/335/EWG (zastąpionej z.dniem 1 stycznia 
2009.r. dyrektywą 2008/7/WE)”12. Podatek od czynności cywilnoprawnych jako 
podatek pośredni od gromadzenia kapitału jest podatkiem zharmonizowanym na 
poziomie Unii Europejskiej. Obecnie jest on uregulowany w.dyrektywie Rady 
2008/7/WE z.dnia 12 lutego 2008.r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia 
kapitału13, która z.dniem 1 stycznia 2009.r. zastąpiła dyrektywę Rady 69/335/EWG 
z.dnia 17 lipca 1969.r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapita-
łu14. Dyrektywa została uchwalona na podstawie art..113 TFUE (dawnego art..93.
TWE). Zgodnie z.tym postanowieniem Rada, stanowiąc jednomyślnie, zgodnie ze 
specjalną procedurą ustawodawczą i.po konsultacji z.Parlamentem Europejskim 
oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmo-
nizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i.innych 
podatków pośrednich w.zakresie, w.jakim harmonizacja ta jest niezbędna do za-
pewnienia ustanowienia i.funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia 
zakłóceń konkurencji. Stosownie do art..288 TFUE (dawnego art..249 TWE) akapit 
trzeci dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, 
w.odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom 
krajowym swobodę wyboru formy i.środków. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych to „podatek kapitałowy” w.rozumie-
niu dyrektywy 2008/7/WE w.zakresie dotyczącym „wkładów kapitałowych” oraz 
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Rozdział 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – zagadnienia wstępne
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