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Rejent * rok 19 * nr 9(221)
wrzesieñ 2009 r.

Glosa

dowyrokuWojewódzkiegoS¹duAdministracyjnego
wWarszawie z dnia 12 lutego 2009 r. (III SA/Wa 2280/08)*

Osob¹ w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r.
Nr 142, poz. 1514), od której nastêpuje nabycie darowizny, nie jest
spó³ka komandytowa, która ma byæ stron¹ umowy darowizny, lecz
wspólnicy w tej spó³ce.

I. Problem rozstrzygany przez WSA w glosowanym orzeczeniu
sprowadza siê do wyk³adni przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.), przepisów kodeksu
cywilnego, a tak¿e w ograniczonym zakresie przepisów kodeksu spó³ek
handlowych. G³ówn¹ tezê uzasadnienia wyroku, która g³osi, ¿e osob¹
w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d. nie jest spó³ka komandytowa,
lecz wspólnicy tej spó³ki, uwa¿am za b³êdn¹. Polemikê z tym stanowi-
skiem nale¿y wiêc zacz¹æ od przedstawienia istotnych w¹tków stanu
faktycznego oraz wskazanych przez WSA argumentów, maj¹cych uza-
sadniaæ trafno�æ tego rozstrzygniêcia.

II. Spó³ka komandytowa prowadz¹ca dzia³alno�æ w zakresie us³ug
prawnych postanowi³a przekazywaæ co miesi¹c darowiznê pieniê¿n¹ na

* W chwili pisania glosy orzeczenie to nie by³o jeszcze prawomocne.
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rzecz ma³oletniej, bêd¹cej córk¹ zmar³ej pracownicy spó³ki. W zwi¹zku
z powy¿szym powsta³a w¹tpliwo�æ, czy osob¹ w rozumieniu art. 9 ust. 1
i ust. 2 u.p.s.d., od której nastêpuje nabycie, jest spó³ka komandytowa
czy te¿ wspólnicy w tej spó³ce.
Odpowiadaj¹c na to pytanie, Minister Finansów dokona³ interpretacji

przepisów art. 9 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d., w której uzna³, ¿e przez osobê
w rozumieniu wy¿ej wymienionych przepisów nale¿y uznaæ spó³kê
komandytow¹, a nie wspólników spó³ki. W uzasadnieniu swego stano-
wiska Minister Finansów wskaza³, ¿e zgodnie z art. 8 k.s.h. spó³ka
komandytowa, bêd¹c osobow¹ spó³k¹ handlow¹, jest podmiotem prawa,
któremu przys³uguj¹ podstawowe atrybuty tej podmiotowo�ci, tj. zdol-
no�æ prawna, zdolno�æ do czynno�ci prawnych oraz zdolno�æ s¹dowa.
Stanowi ona � podobnie jak osoby prawne � odrêbn¹ od wspólników
strukturê organizacyjn¹ i maj¹tkow¹, która wystêpuj¹c pod w³asn¹ firm¹,
samodzielnie uczestniczy w obrocie prawnym i gospodarczym. Zdaniem
Ministra Finansów te cechy spó³ki komandytowej uzasadniaj¹ tezê, ¿e jest
ona osob¹ w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d.

III. Stanowiska Ministra Finansów nie podzieli³a spó³ka komandyto-
wa, która wystêpuj¹c do WSA ze skarg¹ na tê interpretacjê, podnios³a
zarzut naruszenia prawa materialnego, tj.:
� art. 9 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d., poprzez b³êdn¹ wyk³adniê,
� art. 63 ust. 3 oraz art. 217 Konstytucji RP, poprzez ich niew³a�ciwe

zastosowanie.
W uzasadnieniu skargi spó³ka komandytowa wskaza³a, ¿e w ustawie

opodatkuod spadków idarowiznniemadefinicji pojêcia �osoba�, natomiast
kodeks cywilny pos³uguje siê terminem �osoba� jedynie w odniesieniu do
osób fizycznych i osób prawnych. Powo³uj¹c siê na art. 33 k.c., wy-
ra¿aj¹cy tzw. normatywn¹ teoriê osób prawnych, skar¿¹ca argumentuje,
¿e kodeks spó³ek handlowych nie przyznaje spó³ce komandytowej oso-
bowo�ci prawnej, a jedynie podmiotowo�æ prawn¹. W konsekwencji
przyznaje zatem, ¿e stron¹ umowy darowizny jest spó³k¹ komandytowa.
Zdaniemskar¿¹cejhandlowaspó³kaosobowaniemie�ci siê jednakw pojêciu
�osoby�, o której mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d., a odmienn¹ ocenê
nale¿a³oby uznaæ jako �ra¿¹ce odstêpstwo od nak³adania podatków tylko
na przedmiot opodatkowania, �ci�le okre�lony w ustawie�.
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IV. Niewiele od siebie dodaj¹c, WSA w pe³ni podzieli³ argumentacjê
strony skar¿¹cej. Wskaza³ zatem, ¿e chocia¿ prawo podatkowe jest
samodzieln¹ dziedzin¹ prawa, to jednak zewzglêdunabrakdefinicji pojêcia
�osoba� w ustawie o podatku od spadków i darowizn, w celu wyja�nienia
jego sensu nale¿y odwo³aæ siê do przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu
spó³ek handlowych. Przepisy te za� przyznaj¹ spó³ce komandytowej
zdolno�æ prawn¹ oraz inne atrybuty podmiotowo�ci prawnej, lecz nie
przyznaj¹ jej osobowo�ci prawnej. W zwi¹zku z tym, chocia¿ stron¹
umowy darowizny bêdzie spó³ka komandytowa, to jednak nie jest ona
osob¹ w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d., gdy¿ sporny przepis,
okre�laj¹c kwotê nadwy¿ki podlegaj¹cej opodatkowaniu, �nie odwo³uje
siê do strony umowy darowizny, lecz do osoby�.
Uzupe³niaj¹c argumentacjê strony skar¿¹cej, WSA zwróci³ uwagê na

brak podmiotowo�ci podatkowej spó³ki komandytowej, wskazuj¹c, ¿e nie
podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
gdy¿ przymiot podatnika posiadaj¹ wspólnicy. W koñcowej czê�ci uza-
sadnienia WSA powo³a³ siê na niekwestionowany w orzecznictwie i w
doktrynie pogl¹d, zgodnie z którym �obowi¹zek podatkowy musi wy-
nikaæ jasno z przepisów ustawy, nie mo¿e byæ wprowadzony w drodze
jego domniemania�. Trafno�æ cytowanej tezy zosta³a potwierdzona:
w wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2007 r. (III SA/Wa 4284/
06), który uzna³ wyk³adniê jêzykow¹ jako dominuj¹c¹ w prawie podat-
kowym, a zarazem wyznaczaj¹c¹ granice dla wyk³adni systemowej oraz
celowo�ciowej, orazwuchwale SNzdnia 14 pa�dziernika 2004 r. (III CZP
37/04), zakazuj¹cej dokonywania wyk³adni przepisu wbrew jego grama-
tycznemu brzmieniu, a tym samym odrzucaj¹cej tzw. wyk³adniê prawo-
twórcz¹, polegaj¹c¹ na swoistym poprawianiu ustawodawcy.

V. Poza nielicznymi wyj¹tkami wiêkszo�æ tez przedstawionych przez
WSA uwa¿am za trafne. Zosta³y one jednak b³êdnie zinterpretowane, co
doprowadzi³o do nietrafnego rozstrzygniêcia. Zacznijmy zatem od spor-
nych kwestii. Otó¿ przyk³adem b³êduw dowodzeniu jest generalne stwier-
dzenie dotycz¹ce braku podmiotowo�ci podatkowej spó³ki komandyto-
wej, maj¹ce jakoby wynikaæ z ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. W �wietle tej ustawy spó³ki osobowe nie maj¹ wprawdzie
podmiotowo�ci podatkowej, ale nie oznacza to jednak, ¿e na gruncie
prawa podatkowego nie s¹ one traktowane jako podmioty prawa. Mo¿na
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wskazaæ wiele uregulowañ, które przecz¹ temu twierdzeniu. Spó³ki nie-
posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej s¹ np.: podatnikami podatku rolnego
(art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.), podatnikami podatku od nieruchomo�ci (art.
3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lo-
kalnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Zreszt¹
powo³anie siê na wymienione ustawy niczego nie wyja�nia, poniewa¿
przedmiotem w¹tpliwo�ci jest kwestia podmiotowo�ci spó³ki komandy-
towej na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, i dla roz-
wi¹zania tego problemu � jak trafnie wszyscy podkre�laj¹ � miarodajne
s¹ przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spó³ek handlowych.
Druga uwaga dotyczy sposobu okre�lenia w art. 9 ust. 1 i ust. 2

u.p.s.d. podmiotu, od którego nastêpuje nabycie. Wykazuj¹c trafno�æ
swego rozstrzygniêcia, WSA uzasadnia, ¿e przepis ten �nie odwo³uje siê
do strony umowy darowizny, lecz do osoby�. Otó¿ argument ten jest
du¿ym nieporozumieniem, poniewa¿ sporny art. 9 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d.,
okre�laj¹cy kwotê nadwy¿ki polegaj¹cej opodatkowaniu, nie odnosi siê
tylko do umowy darowizny. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 u.p.s.d.,
podlegaj¹ce podatkowi nabycie przez osoby fizyczne w³asno�ci rzeczy
lub praw maj¹tkowych mo¿e nast¹piæ tytu³em darowizny, jak równie¿
tytu³em: dziedziczenia, zapisu, polecenia darczyñcy, zasiedzenia, nieod-
p³atnego zniesienia wspó³w³asno�ci itd.
Odnosz¹c siê do g³ównych tez uzasadnienia, nale¿y zgodziæ siê ze

stanowiskiem WSA dotycz¹cym wagi wyk³adni jêzykowej w prawie
podatkowym.Zewzglêduna ingerencyjny charakter przepisów tegoprawa,
regu³y wyk³adni jêzykowej maj¹ nie tylko chronologiczne pierwszeñstwo
przed innymi regu³ami wyk³adni, ale te¿ najwiêksz¹ donios³o�æ. Wspo-
mniany charakter prawa podatkowego nakazuje zatem odrzuciæ wyk³ad-
niê rozszerzaj¹c¹ b¹d� zwê¿aj¹c¹, traktuj¹c je jako niedopuszczaln¹
wyk³adniê prawotwórcz¹. Jednakw przypadku analizowanego art. 9 ust. 1
i ust. 2 u.p.s.d. nie trzeba wcale stosowaæ wyk³adni rozszerzaj¹cej, aby
wykazaæ, ¿e spó³ka komandytowa jest osob¹ w rozumieniu wskazanego
przepisu, od której nastêpuje nabycie. Nie dostrzega siê bowiem, ¿e na
gruncie wyk³adni jêzykowej przepisów kodeksu cywilnego spó³ka ko-
mandytowa mie�ci siê w zakresie pojêcia �osoba�.
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WSA wprawdzie uznaje potrzebê odwo³ania siê do kodeksu cywilne-
go, ale ¿adnego przepisu tego kodeksu nie wskazuje. Mo¿na zatem
przypuszczaæ, ¿e swój os¹d na temat zakresu pojêcia �osoba� opiera na
intuicyjnym przeczuciu. Z kolei strona skar¿¹ca, powo³uj¹c siê na art.
33 k.c., wykazuje na jego podstawie, ¿e spó³ka komandytowa nie jest
osob¹ prawn¹. Równie¿ ten argument ma niewielk¹ warto�æ dowodow¹,
poniewa¿ przyjmuje jako aprioryczne za³o¿enie tê tezê, któr¹ nale¿y
udowodniæ. Innymi s³owy, wykazuj¹c, ¿e spó³ce komandytowej nie
przys³uguje przymiot osobowo�ci prawnej, nie wyja�niamy wcale, w ja-
kim znaczeniu ustawodawca pos³uguje siê terminem �osoba� w przepi-
sach kodeksu cywilnego.
Kwestionuj¹c trafno�æ glosowanego orzeczenia, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e

zwrot �osoba� jest na gruncie kodeksu cywilnego najczê�ciej rozumiany
jako podmiot prawa. W zwi¹zku z tym przy okre�leniu zakresu tego
pojêcia trzeba mieæ na uwadze tre�æ art. 331, który zosta³ dodany do
kodeksu cywilnego w wyniku nowelizacji z 2003r. Przepis ten stanowi
normatywn¹ podstawê do wyró¿nienia trzeciej � obok osób fizycznych
i osób prawnych � kategorii podmiotów stosunków cywilnoprawnych.
Nakazuje on, aby do jednostek organizacyjnych, niebêd¹cych osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolno�æ prawn¹, stosowaæ odpo-
wiednio przepisy o osobach prawnych.
Przekonanie o tym, ¿e na gruncie kodeksu cywilnego spó³ka koman-

dytowamie�ci siêwpojêciu �osoby�, uzasadniaj¹ tak¿e przes³anki p³yn¹ce
z systematyki kodeksu, a zw³aszcza wynika to z tytu³ów jednostek
systematyzacyjnych tego aktu. Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê, ¿e tytu³
II ksiêgi pierwszej, który zawiera okre�lenie �Osoby�, sk³ada siê z trzech
nastêpuj¹cych dzia³ów: dzia³ I �Osoby fizyczne�, dzia³ II �Osoby praw-
ne�, dzia³ III �Przedsiêbiorcy i ich oznaczenia�. W zwi¹zku z tym na
gruncie kodeksu cywilnego podmiotowy zakres pojêcia �osoby� obejmu-
je: osoby fizyczne, osoby prawne oraz przedsiêbiorców. Nie jest to podzia³
roz³¹czny, gdy¿ zawieraj¹cy definicjê przedsiêbiorcy art. 431 k.c. stanowi:
�Przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organiza-
cyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadz¹ca we w³asnym imieniu
dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub zawodow¹�. Do klasy jednostek organiza-
cyjnych, którymustawa przyznaje zdolno�æ prawn¹, nale¿yw³a�nie spó³ka
komandytowa (art. 8 w zw. z art. 102 k.s.h.).
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Z powy¿szym znaczeniem terminu �osoba� mo¿emy spotkaæ siê te¿
w tzw. przepisach merytorycznych kodeksu cywilnego. Przyk³adem
takiego unormowania jest art. 6 k.c., który ma nastêpuj¹ce brzmienie:
�Ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego
wywodzi skutki prawne�. Nikt przecie¿ nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e �osob¹�,
do której odnosi siê wyra¿ona w cytowanym przepisie regu³a rozk³adu
ciê¿aru dowodu, jest zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak te¿
jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, lecz posiadaj¹ca zdol-
no�æ prawn¹.
Analizowana kwestia terminologiczna jest bardzo podobnie rozwi¹zana

w przepisach kodeksu spó³ek handlowych. Chc¹c jednak ustaliæ znacze-
nie terminu �osoba� w kodeksie spó³ek handlowych nie mo¿na powo-
³ywaæ siê � jak to uczyni³ WSA � na art. 28, zgodnie z którym: �Maj¹tek
spó³ki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wk³ad lub nabyte przez
spó³kê w czasie jej istnienia�. Kwestionuj¹c tê podstawê prawn¹, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e przedmiotem sporu nie jest wcale kwestia statusu maj¹tku
spó³ki osobowej, lecz ustalenie znaczenia terminu �osoba� wystêpuj¹cego
w kodeksie spó³ek handlowych. Z tego te¿ wzglêdu dla wyja�nienia
wskazanej w¹tpliwo�ci za miarodajne nale¿y uznaæ np. art. 151 i art. 301
k.s.h., w my�l których spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ b¹d�
spó³ka akcyjna mog¹ byæ utworzone (zawi¹zane) �przez jedn¹ albo wiêcej
osób�. Równie¿ w tym przypadku za bezsporn¹ nale¿y uznaæ tezê, ¿e
zakres pojêcia �osoba� wystêpuj¹cego w tych przepisach obejmuje nie
tylko osoby fizyczne i osoby prawne, ale tak¿e jednostki organizacyjne
posiadaj¹ce zdolno�æ prawn¹, czyli osobowe spó³ki handlowe.

Dr hab. Zbigniew Kuniewicz
Profesor Uniwersytetu Szczeciñskiego


