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Obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ notariusza jako p³atnika
podatku od czynnoœci cywilnoprawnych

W myœl art. 8 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), p³atnikiem jest osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowo-
œci prawnej, obowi¹zana na podstawie przepisów prawa podatkowego
do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wp³acenia go we w³a-
œciwym terminie organowi podatkowemu.

W ustawie z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od czynnoœci cy-
wilnoprawnych1 (dalej: p.c.c.) na³o¿ono obowi¹zki p³atnika na dwa podmio-
ty: notariuszy i nabywców rzeczy do przerobu lub dalszej odsprzeda¿y. Przed-
miotem niniejszej publikacji bêdzie odpowiedzialnoœæ notariusza jako p³atnika
tego podatku. Wskazane zostan¹ istotne obowi¹zki ci¹¿¹ce na tym pod-
miocie, a tak¿e odpowiedzialnoœæ za ich nieprawid³owe wykonanie.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo
o notariacie2, notariusz jest powo³any do dokonywania czynnoœci, którym
strony s¹ obowi¹zane lub pragn¹ nadaæ formê notarialn¹ (czynnoœci
notarialnych), przy czym, zgodnie z art. 79 cytowanej ustawy, notariusz
dokonuje nastêpuj¹cych czynnoœci:

1) sporz¹dza akty notarialne,
2) sporz¹dza poœwiadczenia,
3) dorêcza oœwiadczenia,
4) spisuje protoko³y,

1 Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.
2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.
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5) sporz¹dza protesty weksli i czeków,
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni¹dze i papiery war-

toœciowe,
7) sporz¹dza wypisy, odpisy i wyci¹gi dokumentów,
8) sporz¹dza na ¿¹danie stron projekty aktów, oœwiadczeñ i innych

dokumentów,
9) sporz¹dza inne czynnoœci wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów.
W myœl art. 91 pr. o not., notariusz sporz¹dza akt notarialny, je¿eli

wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Jest zatem p³atnikiem
podatku od czynnoœci cywilnoprawnych tylko w sytuacji, gdy dana
czynnoœæ cywilnoprawna zosta³a dokonana w formie aktu notarialnego.

Co do zasady p³atnik oblicza, potr¹ca podatek od wyp³acanej nale¿-
noœci (np. z tytu³u dywidendy) i odprowadza go do w³aœciwego organu
podatkowego. Notariusze nie wyp³acaj¹ ¿adnych nale¿noœci, dlatego te¿
ustawodawca okreœli³, ¿e podmioty jako p³atnicy podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych zobowi¹zani s¹ uzale¿niæ dokonanie czynnoœci cywil-
noprawnej od uprzedniego zap³acenia tego podatku przez podatnika (art.
10 ust. 3 p.c.c.), tym samym notariusz, który sporz¹dza akt notarialny
bez pobrania podatku, czyni to na w³asne ryzyko, albowiem jako p³atnik
ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za podatek, który powinien pobraæ
i odprowadziæ do organu podatkowego. Rzecz jasna, sama czynnoœæ
cywilnoprawna, mimo naruszenia przez notariusza art. 10 ust. 3 p.c.c.,
jest wa¿na.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art. 22 § 2 pkt 1 o.p. organ podatkowy
na wniosek podatnika mo¿e zwolniæ p³atnika z obowi¹zku pobrania podatku,
je¿eli jego pobranie zagra¿a wa¿nym interesom podatnika, w szczegól-
noœci jego egzystencji.

Poniewa¿ omawiany podatek stanowi dochód w³asny gminy, to sto-
suje siê szczególny tryb udzielania ulg w jego zap³acie. Mianowicie, zgodnie
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego3, do zwalniania z obowi¹zku pobrania wzglêdnie
ograniczenia poboru tych nale¿noœci maj¹ zastosowanie przepisy ordy-
nacji podatkowej, jednak¿e w przypadku pobieranych przez urz¹d skar-
bowy podatków i op³at stanowi¹cych w ca³oœci dochody jednostek sa-

3 Dz.U. Nr 203, poz. 1966.
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morz¹du terytorialnego, naczelnik tego urzêdu mo¿e zwalniaæ p³atnika
z obowi¹zku pobrania b¹dŸ ograniczaæ pobór nale¿noœci wy³¹cznie na
wniosek lub za zgod¹ wójta, burmistrza, prezydenta (ust. 2), przy czym
wniosek albo zgoda s¹ wydawane w formie postanowienia, na które nie
przys³uguje za¿alenie. Na podstawie powy¿szej decyzji notariusz mo¿e bez
pobrania podatku sporz¹dziæ akt notarialny4.

Artyku³ 30 o.p. reguluje zasady odpowiedzialnoœci p³atnika za niedo-
pe³nienie obowi¹zków na nim spoczywaj¹cych. Je¿eli podatek nie zosta³
pobrany b¹dŸ pobrany nie zosta³ odprowadzony do organu podatkowego,
to organ ten wydaje decyzjê o odpowiedzialnoœci podatkowej p³atnika,
w której okreœla wysokoœæ niepobranego lub pobranego, a nie wp³aco-
nego podatku.

Nale¿y zatem zwróciæ uwagê, ¿e p³atnik odpowiada za niepobrany lub
pobrany i niewp³acony podatek (art. 30 § 1 o.p.). Z regulacji tej wynika,
¿e odpowiedzialnoœæ p³atnika obejmuje nastêpuj¹ce przypadki:

1) gdy p³atnik nie pobra³ podatku, a powinien to uczyniæ zgodnie
z przepisami poszczególnych ustaw;

2) gdy p³atnik pobra³ podatek, ale w kwocie ni¿szej, ni¿ to wynika
z obowi¹zuj¹cych przepisów oraz

3) gdy p³atnik pobra³ podatek, ale nie odprowadzi³ go do organu po-
datkowego.

Ustalenie zakresu odpowiedzialnoœci p³atnika jest bardzo istotne, albo-
wiem pozwala na rozgraniczenie jego odpowiedzialnoœci od odpowiedzial-
noœci podatnika. W uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e odpowiedzialnoœæ
mo¿e ponosiæ albo podatnik, albo p³atnik5.

W przypadku odpowiedzialnoœci p³atnika, w trzeciej z sytuacji wymie-
nionych powy¿ej, bêdzie j¹ ponosi³ zawsze i wy³¹cznie p³atnik, bowiem
z chwil¹ uiszczenia podatku p³atnikowi, podatnik nie ma ju¿ wp³ywu na
jego odprowadzenie do organu podatkowego, a tym samym nie mo¿na
go obci¹¿aæ skutkami niewywi¹zania siê ze swych obowi¹zków p³atnika
lub inkasenta.

4 Zob. szerzej A. M a r i a ñ s k i, D. S t r z e l e c, Komentarz do ustawy o podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych oraz ustawy o op³acie skarbowej, Gdañsk 2005.

5 A. M a r i a ñ s k i, Odpowiedzialnoœæ osób trzecich za zobowi¹zania podatkowe –
podstawy i wy³¹czenia, Gdañsk 2004, s. 18.
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Odpowiedzialnoœæ p³atnika dotyczy jego w³asnego dzia³ania jako
podmiotu, na którego zosta³y na³o¿one pewne obowi¹zki o charakterze
publicznoprawnym. Je¿eli zatem odpowiedzialnoœæ ponosi p³atnik, to od
odpowiedzialnoœci za zobowi¹zanie podatkowe zostaje zwolniony podat-
nik. Oczywiœcie chodzi tutaj o odpowiedzialnoœæ publicznoprawn¹, albo-
wiem p³atnikowi mo¿e przys³ugiwaæ cywilnoprawne roszczenie regreso-
we wzglêdem podatnika z tytu³u uiszczonego przez p³atnika podatku,
który nie zosta³ wczeœniej pobrany od podatnika, o czym szerzej w dalszej
czêœci opracowania.

Mimo niepobrania podatku przez p³atnika, w sytuacji gdy istnia³ taki
obowi¹zek prawny, nie bêdzie on ponosi³ odpowiedzialnoœci, w przypad-
ku gdy niepobranie go nast¹pi³o z winy podatnika (art. 30 § 5 o.p.). P³atnik
zostaje zwolniony z odpowiedzialnoœci w ka¿dym przypadku zawinienia
podatnika, które skutkowa³o nie tylko niepobraniem podatku w ogóle, ale
równie¿ pobraniem go w ni¿szej wysokoœci6, tym samym dla rozgrani-
czenia odpowiedzialnoœci tych podmiotów decyduj¹ce znaczenie bêdzie
mia³o ustalenie winy podatnika. „Zgodnie wiêc z powo³anym art. 30 o.p.
zasad¹ jest, i¿ za podatki (zaliczki) nie pobrane od podatnika, mimo takiego
obowi¹zku, odpowiada p³atnik, a nie podatnik”.7

Odpowiedzialnoœæ p³atnika mo¿e byæ wy³¹czona tylko wtedy, gdy
ustali siê winê podatnika. „Niewa¿na jest decyzja o wymiarze podatku
skierowana do podatnika, gdy do obliczenia podatku, jego pobrania i prze-
kazania do urzêdu skarbowego, obowi¹zany by³ notariusz jako p³atnik (art.
14 i 15 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowi¹zaniach podatkowych,
Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.).”8 Do ciê¿aru dowodu w tym
zakresie wrócê w dalszej czêœci opracowania.

Je¿eli podatek zosta³ pobrany w nale¿ytej wysokoœci, ale nie zosta³
odprowadzony do organu podatkowego, to podmiotem wy³¹cznie odpo-
wiedzialnym jest p³atnik. Nie ma zatem potrzeby wszczynania postêpo-
wania w stosunku do podatnika, bowiem on i tak nie bêdzie adresatem
decyzji podatkowej, bêdzie nim jedynie p³atnik, natomiast w pozosta³ych

6 A. M a r i a ñ s k i, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania podatnika, p³atnika, inkasen-
ta w prawie polskim, Warszawa 1999, s. 39.

7 Wyrok NSA z dnia 24.04.2000 r. III SA 833/99, niepubl.
8 Wyrok NSA z dnia 25.10.1994 r. SA/£d 713/94, Monitor Podatkowy 1995, nr 5,

s. 148.
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sytuacjach organ podatkowy w momencie wszczêcia postêpowania po-
datkowego b¹dŸ wyjaœniaj¹cego nie jest w stanie okreœliæ, kto bêdzie
adresatem decyzji o odpowiedzialnoœci, a zatem stron¹ takiego postêpo-
wania powinien byæ zarówno p³atnik, jak i podatnik9.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w orzecznictwie NSA pojawi³ siê tak¿e
pogl¹d, ¿e podatnik nie jest stron¹ postêpowania w sprawie orzeczenia
odpowiedzialnoœci p³atnika10. Jednak, jak wskazywa³em wy¿ej, stron¹
postêpowania podatkowego w sprawie nieodprowadzonego podatku
w nale¿ytej wysokoœci bêdzie zarówno p³atnik, jak i podatnik. Wynika to
tak¿e z art. 133 i 134 o.p., a po nowelizacji ordynacji podatkowej obo-
wi¹zuj¹cej od dnia 1.01.2003 r. z art. 133 o.p. Obydwa podmioty maj¹
nie tylko interes faktyczny, ale tak¿e interes prawny w ustaleniu, ¿e od-
powiedzialnoœæ ponosi jeden z nich11, przy czym w jednej z sytuacji
skutkuj¹cych odpowiedzialnoœci¹ p³atnika, gdy podatek zosta³ pobrany
przez p³atnika, ale nieodprowadzony do organu podatkowego, podatnik
nie ma interesu prawnego udzia³u w takim postêpowaniu, albowiem organ
podatkowy, jak wskazano wy¿ej, mo¿e orzec odpowiedzialnoœæ wy³¹cz-
nie p³atnika za pobrany, a niewp³acony podatek.

W toku takiego postêpowania to na organie podatkowym spoczywa
ciê¿ar dowodowy (art. 122 i 187 o.p.) i nie mo¿na go przerzucaæ na stronê
postêpowania12. Tym samym organ podatkowy, wydaj¹c decyzjê z art.
30 o.p., w zale¿noœci od tego, kto jest jej adresatem, musi wykazaæ winê
podatnika b¹dŸ jej brak13. Jednak w orzecznictwie s¹dowym wskazuje
siê, ¿e: „[w]ykazanie winy podatnika, uwalniaj¹cej p³atnika od odpowie-
dzialnoœci za podatek nie pobrany lub pobrany w kwocie ni¿szej od nale¿nej,

9 A. M a r i a ñ s k i, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania..., s. 103-104.
10 Wyrok NSA z dnia 2.10.2001 r. ISA/Gd 831/00, Przegl¹d Orzecznictwa Podatko-

wego 2002, nr 4, poz. 103.
11 A. H u c h l a, Glosa do wyroku NSA z 2.10.2001, ISA/Gd 831/00, Przegl¹d Orzecz-

nictwa Podatkowego 2002, nr 5, s. 509-512.
12 A. M a r i a ñ s k i, Ciê¿ar dowodu w postêpowaniu podatkowym a tendencje orzecz-

nicze, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004, nr 3, s. 27-39; A. M a r i a ñ s k i, Regu³y
ciê¿aru dowodu w postêpowaniu podatkowym, Przegl¹d Podatkowy 2005, nr 2, s. 48-
50.

13 B. B r z e z i ñ s k i, Dyskusyjne elementy statutu prawnego p³atnika, cz. I, Monitor
Podatkowy 1999, nr 2, s. 13.
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spoczywa na p³atniku”14. Poniewa¿ ciê¿ar dowodu spoczywa na organie
podatkowym, to podmiot ten winien wykazaæ brak winy podatnika, a tym
samym wskazaæ podstawê odpowiedzialnoœci p³atnika. W sytuacji gdy
konkretny podmiot odpowiada za cudze zobowi¹zanie – podatnika, nale¿y
dok³adnie stosowaæ procedury orzekania takiej odpowiedzialnoœci, w tym
zw³aszcza dotycz¹ce ciê¿aru dowodzenia przes³anek uwalniaj¹cych od
takiej odpowiedzialnoœci15. Jednak¿e odpowiedzialnoœæ p³atnika nie doty-
czy wykonania jego w³asnego zobowi¹zania, bowiem ono ci¹¿y na po-
datniku, tym samym, w przeciwieñstwie do odpowiedzialnoœci za cudzy
d³ug (osób trzecich), odpowiedzialnoœæ p³atnika zwi¹zana jest z jego w³asnym
dzia³aniem lub zaniechaniem w zakresie obowi¹zków na³o¿onych na ten
podmiot przez poszczególne ustawy podatkowe, dlatego te¿ p³atnik, mimo
ciê¿aru dowodowego spoczywaj¹cego na organach podatkowych, powi-
nien wspó³dzia³aæ w ustalaniu prawdy obiektywnej. Nie mo¿na zatem
ca³kowicie przerzucaæ obowi¹zku gromadzenia materia³u dowodowego
na organy podatkowe, zw³aszcza w sytuacji gdy p³atnik posiada infor-
macje maj¹ce znaczenia dla ustalenia istotnych faktów dla orzeczenia b¹dŸ
wy³¹czenia jego odpowiedzialnoœci.

Skoro zatem na organie podatkowym ci¹¿y obowi¹zek prowadzenia
postêpowania w celu zgromadzenia zupe³nego materia³u dowodowego,
to trudno tak¿e za³o¿yæ, kto bêdzie adresatem ostatecznej decyzji. W takim
postêpowaniu ustala siê, czy istnia³y podstawy do poboru podatku, czy
zosta³ on pobrany albo w jakiej wysokoœci powinien byæ pobrany i w koñcu
winê podatnika. Z takim zakresem podmiotowym postêpowania wi¹¿e siê
tak¿e obowi¹zek zapewnienia p³atnikowi oraz podatnikowi czynnego w nim
udzia³u (art. 123 o.p.).

Wymaga to, najpóŸniej w trakcie postêpowania prowadzonego w celu
orzeczenia odpowiedzialnoœci za nieodprowadzony podatek, okreœlenia,
jakie osoby ewentualnie bêd¹ ponosi³y odpowiedzialnoœæ. Nie zawsze jest
to takie proste, bowiem mo¿e byæ na przyk³ad kilku zbywców i nabyw-

14 Wyrok NSA z dnia 09.08.1994 r. SA/Wr 2303/93, za: Monitor Podatkowy 1995,
nr 2, s. 58.

15 A. M a r i a ñ s k i, Glosa do wyroku NSA z 11.02.2003 r. (ISA/£d 1006/01), Orzecz-
nictwo S¹dów Polskich 2004, nr 5, s. 291-293.
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ców nieruchomoœci, na których ci¹¿y solidarny obowi¹zek uiszczenia
podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, przy czym obowi¹zek ten po-
wstaje bez wzglêdu na to, który z tych podmiotów bêdzie w ostatecznym
rozstrzygniêciu organu podatkowego obci¹¿ony odpowiedzialnoœci¹ za
podatek.

Jak ju¿ wskazywa³em wy¿ej, zasada ponoszenia odpowiedzialnoœci
przez p³atnika jest wy³¹czona, je¿eli podatek nie zosta³ pobrany z winy
podatnika (art. 30 § 5 o.p.). P³atnik zostaje zwolniony z odpowiedzialnoœci
w ka¿dym przypadku zawinienia podatnika, które skutkowa³o niepobra-
niem podatku albo pobraniem go w ni¿szej wysokoœci.

Artyku³ 30 § 5 o.p. nie okreœla rodzaju winy, która uwalnia³aby od
odpowiedzialnoœci p³atnika, dlatego trzeba przyj¹æ, ¿e uwalnia p³atnika od
odpowiedzialnoœci wina podatnika w ka¿dej postaci: zarówno wina umyœlna
w postaci zamiaru bezpoœredniego i zamiaru ewentualnego, jak i wina
nieumyœlna w postaci lekkomyœlnoœci albo niedbalstwa, a tym samym
p³atnik nie ponosi odpowiedzialnoœci ani wtedy gdy podatnik przedstawia
mu celowo nieprawdziwe okolicznoœci, ani wtedy gdy podatnik nieumyœl-
nie poda³ inne dane ni¿ istniej¹ce w rzeczywistoœci.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e to p³atnik jest profesjonalist¹, a wiêc na
nim ci¹¿y obowi¹zek ustalenia wszelkich okolicznoœci maj¹cych znacze-
nie dla prawid³owego obliczenia podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
Oznacza to, ¿e powinien ustaliæ okolicznoœci niezbêdne dla sporz¹dzenia
prawid³owego aktu notarialnego i pobrania podatku. Musi zatem posiadaæ
pe³n¹ wiedzê co do stanu faktycznego dotycz¹cego zawieranej umowy16.

Nale¿y zastrzec, ¿e nie chodzi tutaj o przeprowadzenie postêpowania
wyjaœniaj¹cego, jak to czyni organ podatkowy, jednak niedopuszczalne
jest przyjêcie oœwiadczenia strony, ¿e dana czynnoœæ jest zwolniona od
podatku. Przyk³adowo, w aktach notarialnych mo¿na spotkaæ stwierdze-
nie, ¿e „sprzedaj¹cy oœwiadcza, ¿e zbywana nieruchomoœæ stanowi go-
spodarstwo rolne, a zatem niniejsza czynnoœæ jest zwolniona od podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o tym
podatku”. Notariusz musi ustaliæ warunki takiego zwolnienia, czyli w tym

16 S. B r z e s z c z y ñ s k a, P³atnik w op³acie skarbowej, Monitor Podatkowy 1998,
nr 1, s. 7.
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przypadku faktyczn¹ powierzchniê sprzedawanej nieruchomoœci17. Je¿eli
zatem p³atnik opar³ siê tylko na oœwiadczeniu strony czynnoœci cywil-
noprawnej, a nie ustali³ istniej¹cych w rzeczywistoœci zdarzeñ, to bêdzie
ponosi³ odpowiedzialnoœæ za niepobrany podatek.

W zakresie dotycz¹cym prawid³owoœci obliczenia podatku wina stro-
ny czynnoœci cywilnoprawnej odnosi siê zarówno do stanu prawnego, jak
i stanu faktycznego18.

Notariusz jako profesjonalista powinien podj¹æ wszelkie mo¿liwe kroki
w celu ustalenia istotnych okolicznoœci dla opodatkowania danej czyn-
noœci podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych. W szczególnoœci powi-
nien ustaliæ podstawy dla zwolnienia od podatku od czynnoœci cywilno-
prawnych podatników podatku od towarów i us³ug19.

Nie sposób zreszt¹ pomin¹æ niepokoj¹cej praktyki realizacji tych
obowi¹zków, w szczególnoœci przez notariuszy. Czêsto pobieraj¹ oni
podatek od czynnoœci cywilnoprawnych niejako z ostro¿noœci, albowiem
tylko za ten podatek ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jako p³atnicy, a nie
odpowiadaj¹ za podatek od towarów i us³ug. Takie dzia³anie zmierza do
przerzucenia na podatnika obowi¹zku udowodnienia istnienia warunków
zwolnienia od podatku od czynnoœci cywilnoprawnych w postêpowaniu
przed organem podatkowym, dotycz¹cym zwrotu nienale¿nie pobranego
przez p³atnika podatku. Nale¿y jednak stanowczo podkreœliæ, ¿e pobranie
przez p³atnika nienale¿nego podatku od czynnoœci cywilnoprawnych mo¿e
skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ odszkodowawcz¹ wzglêdem podatnika.
Mamy tu do czynienia z wprowadzeniem podatnika w b³¹d przez pro-
fesjonalistê co do podlegania danej czynnoœci cywilnoprawnej obowi¹z-
kowi podatkowemu w jedynym z dwóch podatków: VAT lub podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych.

Prawid³owe wykonanie obowi¹zków p³atnika powinno polegaæ wiêc
na ustaleniu przes³anek zwolnienia od podatku od czynnoœci cywilno-

17 Zob. szerzej: A. M a r i a ñ s k i, Zwolnienie przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci
wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa rolnego od podatku od czynnoœci cywilnoprawnych,
Rejent 2006, nr 3, s. 83-93.

18 T. D ê b o w s k a - R o m a n o w s k a, Odpowiedzialnoœæ notariusza za prawid³owe
obliczenie, pobranie i odprowadzenie op³aty skarbowej, Glosa 1995, nr 4, s. 3.

19 A. M a r i a ñ s k i, Sprzeda¿ towarów u¿ywanych – podatek od towarów i us³ug czy
podatek od czynnoœci cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2004, nr 8, s. 27-30.
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prawnej. Je¿eli zatem podatnik wnosi o zwolnienie z niego na tej pod-
stawie, ¿e zwolnieniu podlegaj¹ czynnoœci, je¿eli przynajmniej jedna ze
stron z tytu³u dokonania tej czynnoœci na podstawie odrêbnych przepisów
jest opodatkowana podatkiem od towarów i us³ug lub jest z niego zwolniona,
z wyj¹tkiem umów sprzeda¿y i zamiany zwolnionych z podatku od to-
warów i us³ug, których przedmiotem s¹ nieruchomoœci lub ich czêœci
albo prawo u¿ytkowania wieczystego (art. 2 pkt 4 ustawy)20, to p³atnik
powinien nie tylko ustaliæ, ¿e podatnik jest podatnikiem podatku od towarów
i us³ug, ale ¿e z tytu³u konkretnej czynnoœci jest opodatkowany b¹dŸ
zwolniony z niego.

Je¿eli zatem budynek podlega opodatkowaniu stawk¹ 22%, to wed³ug
tej samej stawki jest opodatkowany grunt (art. 29 ust. 5 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug21), je¿eli natomiast budynek
jest zwolniony od podatku VAT (np. towar u¿ywany), to zwolniony od
tego podatku jest tak¿e grunt (art. 29 ust. 5 ustawy o VAT). Taka czyn-
noœæ zbycia nieruchomoœci podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od
czynnoœci cywilnoprawnych (art. 2 pkt 4 zd. 2 p.c.c.)22.

Notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny powinien zatem ustaliæ wszyst-
kie okolicznoœci maj¹ce znaczenie dla opodatkowania b¹dŸ zwolnienia
takiej umowy od podatku od czynnoœci cywilnoprawnych23. Oczywiœcie
p³atnik nie ma mo¿liwoœci sprawdzenia wszystkich okolicznoœci upraw-
niaj¹cych podatnika do zwolnienia podatkowego, jednak¿e winien skru-
pulatnie ustaliæ wype³nienie dyspozycji przepisu bêd¹cego podstaw¹ wy-
³¹czenia z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. Przyk³adowo, w zakresie
rzeczy u¿ywanych winien ustaliæ okolicznoœci wynikaj¹ce z art. 43 ustawy
o VAT, takie jak okres, jaki up³yn¹³ od wybudowania budynku (art. 43
ust. 2 pkt 1), czy podatnikowi w stosunku do towarów bêd¹cych przed-
miotem dostawy przys³ugiwa³o prawo obni¿enia kwoty podatku nale¿-
nego o kwotê podatku (art. 43 ust. 1 pkt 2), czy podatnik poniós³ nak³ady
na ulepszenie budynku i w jakiej wysokoœci, czy mia³ prawo obni¿enia
kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego od tych wydat-
ków (art. 43 ust. 6 pkt 1) oraz czy u¿ytkowa³ budynek po ulepszeniu

20 Tam¿e.
21 Dz.U. Nr 54, poz. 535.
22 A. M a r i a ñ s k i, Sprzeda¿ towarów..., s. 27-30.
23 Tam¿e, s. 30-31.
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w okresie krótszym ni¿ 5 lat w celu wykonywania czynnoœci opodat-
kowanych (art. 43 ust. 6 pkt 2)24. Je¿eli oœwiadczenie podatnika w zakresie
wszystkich powy¿szych przes³anek koniecznych do wy³¹czenia opodat-
kowania podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych nie budzi w¹tpliwo-
œci, to p³atnik nie ma obowi¹zku dalszego badania okolicznoœci nim
objêtych. Nie mo¿e natomiast bez ich ustalenia przyj¹æ oœwiadczenia po-
datnika, ¿e dana czynnoœæ jest opodatkowana b¹dŸ zwolniona od podatku
VAT, a tym samym korzysta on lub nie ze zwolnienia z podatku od czyn-
noœci cywilnoprawnych.

P³atnik nie mo¿e zas³aniaæ siê nieznajomoœci¹ prawa czy te¿ powo-
³ywaæ siê na trudnoœci interpretacyjne. Artyku³ 14a § 1 o.p. przewiduje
mo¿liwoœæ wyst¹pienia p³atnika do organu podatkowego z ¿¹daniem
udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa
w sprawach indywidualnych.

Kwestia winy nie wyczerpuje siê w powy¿szych rozwa¿aniach, bo-
wiem powstaje problem, kiedy w danej sytuacji wystêpuje wiêcej ni¿ jeden
podatnik, jak to na przyk³ad ma miejsce w przypadku solidarnego obo-
wi¹zku uiszczenia podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. Jednak¿e,
moim zdaniem, w takim przypadku wystarczy istnienie winy jednej ze
stron czynnoœci, aby p³atnik nie ponosi³ odpowiedzialnoœci.

Je¿eli odpowiedzialnoœæ ponosi p³atnik i uiszcza podatek niepobrany
od podatnika b¹dŸ uiszcza go w wysokoœci wy¿szej od pobranej, to rodzi
siê nastêpny problem – problem rozliczeñ miêdzy podatnikiem a p³atnikiem
– roszczenia regresowe p³atnika do podatnika.

Na gruncie poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy o zobowi¹zaniach po-
datkowych w orzecznictwie przyjmowano dopuszczalnoœæ regresu p³at-
nika do podatnika dochodzonego na drodze s¹dowej przed s¹dem po-
wszechnym, opieraj¹c siê na instytucji bezpodstawnego wzbogacenia (art.
405 k.c.), ale zaznaczaj¹c, ¿e nie nale¿y do s¹du ocena prawid³owoœci
ustalenia obowi¹zku podatkowego25.

W pierwotnym brzmieniu ordynacji podatkowej rozwi¹zano czêœæ
problemów, wprowadzaj¹c wyraŸn¹ podstawê prawn¹ roszczeñ p³atnika

24 Tam¿e, s. 26-31.
25 Wyrok SN z dnia 17.06.1980 r. IV CR 210/80, OSP 1981, nr 7, poz. 134; uchwa³a

SN z dnia 03.04.1978 r. III CZP 18/78, OSNIC 1978, nr 12, poz. 218.
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o zwrot równowartoœci niepobranego podatku, który musia³ uiœciæ na
podstawie decyzji organu podatkowego (art. 30 § 3 o.p.). Oczywiœcie
kwestia ta nie mog³a byæ rozstrzygana przez organ podatkowy, a zatem
roszczenie to mog³o byæ wytoczone przed s¹dem powszechnym. Ustawa
zakreœla³a roczny termin na wytoczenie tego powództwa od dnia doko-
nania wp³aty do organu podatkowego, na podstawie wydanej decyzji
o odpowiedzialnoœci p³atnika (art. 30 § 3 i 4 o.p.). W takim postêpowaniu
podstaw¹ dochodzenia by³y w dalszym ci¹gu przepisy prawa cywilnego.

Mimo ¿e generalnie tak¹ regulacjê podstaw dochodzenia przez p³atnika
jego roszczenia od podatnika o zwrot zap³aconego podatku nale¿y oceniæ
pozytywnie, zw³aszcza w stosunku do poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy
o zobowi¹zaniach podatkowych, to jednak mia³a i ona pewne wady.
Najwiêksza z nich polega³a na tym, ¿e art. 30 § 3 o.p. stanowi³ podstawê
dochodzenia roszczenia przez p³atnika tylko w sytuacji, gdy zap³acona
przez niego kwota podatku wynika³a z decyzji o jego odpowiedzialnoœci
wydanej na podstawie art. 30 § 1 o.p. Je¿eli zatem p³atnik wp³aca³ podatek,
którego nie pobra³ b¹dŸ pobra³ w zbyt niskiej wysokoœci od podatnika,
bez wydawania stosownej decyzji o jego odpowiedzialnoœci, lecz w wyniku
np. w³asnej korekty deklaracji, to omawiany przepis nie stanowi³ podsta-
wy dochodzenia roszczenia o zwrot takiego podatku, gdy¿ nie wynika³
ze stosownej decyzji. Powstawa³ problem, czy w takiej sytuacji samo-
dzieln¹ podstaw¹ tego roszczenia by³by np. art. 405 k.c. Jednak gdyby
przyj¹æ tak¹ interpretacjê, to wprowadzone w art. 30 o.p. podstawy
dochodzenia zwrotu zap³aconego przez p³atnika podatku by³yby zbêdne.
Nie mo¿na jednak interpretowaæ przepisów prawa w taki sposób, aby
czêœæ z nich zosta³a uznana za niemaj¹ce znaczenia prawnego.

W stanie prawnym obowi¹zuj¹cym od 01.01.2003 r. zosta³a zniesiona
powy¿szej opisana podstawa prawna dochodzenia roszczenia o zwrot
podatku zap³aconego przez p³atnika, a nale¿nego od podatnika. Analizo-
wane powy¿ej w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci zwrotu podatku niewyni-
kaj¹cego z decyzji o odpowiedzialnoœci podatkowej p³atnika przestaj¹ zatem
istnieæ. Wy³¹czn¹ podstawê dochodzenia przez p³atnika zap³aconego przez
niego podatku, który winien obci¹¿aæ podatnika, stanowiæ bêd¹ przepisy
prawa cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. W wyniku tej zmiany
brak jest tak¿e ograniczenia czasowego do wyst¹pienia z roszczeniem do
podatnika, które przewidywa³a pierwotnie ordynacja podatkowa (1 rok
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od zap³aty podatku przez p³atnika). Równie¿ w tym zakresie stosuje siê
przepisy prawa cywilnego, zw³aszcza te o przedawnieniu roszczenia z tytu³u
bezpodstawnego wzbogacenia.

Przedmiotowa problematyka mo¿e wywo³ywaæ szereg problemów
praktycznych. Wykonanie obowi¹zków na³o¿onych na notariusza jako
p³atnika podatku od czynnoœci cywilnoprawnych nie mo¿e ograniczaæ siê
do sporz¹dzenia aktu notarialnego. Tak¹ czynnoœæ musi poprzedzaæ skru-
pulatne ustalenie wszelkich okolicznoœci faktycznych i prawnych, istot-
nych dla prawid³owego obliczenia podatku. Obowi¹zków tych p³atnik nie
mo¿e przerzucaæ na podatnika, przy czym dzia³anie profesjonalisty do-
tyczyæ mo¿e równie¿ ustalenia okolicznoœci na gruncie innych podatków
(np. VAT), o ile ma to znaczenie dla prawid³owego obliczenia i pobrania
podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. 


