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Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  
na rzecz zakładu energetycznego  
– wybrane aspekty podatku od towarów i usług 
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

Stosownie do art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-
ny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: k.c., nieruchomość można obciążyć na 
rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią 
urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.1, prawem polegającym na tym, że 
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obcią-
żonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

1. Podatek od towarów i usług

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – usługa w świetle przepisów o VAT
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 5 ust. 1 

pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej: u.p.t.u., podlega odpłatna dosta-
wa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej,  

1  Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycz-
nej oraz inne podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa.
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osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 

1)  przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez wzglę-
du na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)  zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do to-
lerowania czynności lub sytuacji;

3)  świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub 
podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym 
z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowa-
nie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie cze-
goś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określo-
nych stanów rzeczy). 

Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde powstrzymanie się od działania czy 
tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę w rozumie-
niu przepisów ustawy. aby tak się stało, muszą zostać spełnione łącznie nastę-
pujące warunki:

  w następstwie zobowiązania, w ramach którego usługa jest świadczo-
na, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem 
świadczenia,

  świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabyw-
cy (wynagrodzenie)2.

Należy wskazać, że aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) 
podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi istnieć bez-
pośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą 
a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty 
stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ra-
mach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. 
Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wyna-
grodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Świadczenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu jest wyna-
grodzeniem, a nie odszkodowaniem3. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy 

2  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.02.2012 r., 
iLPP1/443-1419/11-2/aW.

3  Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24.02.2012 r., 
iPPP2/443-1387/11-2/iG.
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wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu wypłacane jest jedno-
razowo, czy okresowo4. 

W orzecznictwie przyjmuje się, iż ustanowienie służebności przesyłu (jako 
rodzaju służebności gruntowej) wiąże się ze zobowiązaniem właściciela gruntu 
do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub 
sytuacji. W związku z tym, czynność ta, będąc jednocześnie czynnością polega-
jącą na wykorzystywaniu towaru w sposób ciągły dla celów zarobkowych (reali-
zowaną za wynagrodzeniem), zyskuje charakter odpłatnej usługi, w rozumieniu 
art. 8 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.5

Działanie w charakterze podatnika VAT
Stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.t.u., podatnikami są osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące 
samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na 
cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, han-
dlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby natural-
ne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, rów-
nież wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach 
wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Działalność go-
spodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towa-
rów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarob-
kowych (art. 15 ust. 2 u.p.t.u.).

Niewątpliwie, odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w drodze umo-
wy przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 
1 u.p.t.u., na rzecz zakładu energetycznego na gruntach wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa tego podatnika VaT jest wykorzystywaniem towaru (gruntu) 
do celów zarobkowych. Tym samym, właściciel gruntu poprzez umożliwienie 
korzystania z infrastruktury zainstalowanej na przedmiotowym gruncie, świad-
czy odpłatną usługę w sposób ciągły, w ramach działalności gospodarczej, o któ-
rej mowa w cytowanym art. 15 ust. 2 u.p.t.u.6

4  Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24.11.2011 r., 
iTPP1/443-1196/11/DM).

5  Por. wyrok NSa z dnia 09.03.2011 r., i FSK 362/10; interpretacja indywidualna Dyrektora 
izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.12.2011 r., iPPP3/443-1289/11-2/LK; interpretacja 
indywidualna Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28.05.2009 r., iTPP2/443-
191/09/MD.

6  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.02.2012 r., 
iLPP1/443-1419/11-2/aW.
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Dotyczy to również przypadku, gdy służebność przesyłu zostanie ustano-
wiona na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i to nieza-
leżnie od tego, czy rolnik jest zarejestrowany jako podatnik VaT czynny7, czy 
korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. przewi-
dzianego dla rolników ryczałtowych8. rolnicy ryczałtowi, mimo iż korzystają 
ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego w podatku VaT, są jednak po-
datnikami prowadzącymi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 
ust. 2 u.p.t.u.

Jednak, jak wyjaśnił Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji 
indywidualnej z dnia 12 lutego 2008 r., iLPP1/443-402/07-2/BP, „(…) Zasady 
wykładni językowej i funkcjonalnej definicji działalności gospodarczej prowa-
dzą do wniosku, że działalność gospodarczą stanowi nie tylko działalność czę-
stotliwa, czyli stała i powtarzalna, ale także jednorazowa czynność, jeżeli wią-
że się z nią zamiar częstotliwości, przy czym czynność powinna być wykonana 
przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne, 
rolnika lub wykonującego wolny zawód. (…)”.

W związku z powyższym niektóre organy podatkowe przyjmują, iż odpłat-
ne ustanowienia służebności (w tym służebności przesyłu) może być uznane 
za działalność gospodarczą także wtedy, gdy obciążona nieruchomość wchodzi 
w skład majątku osobistego osoby będącej podatnikiem VaT z innego tytułu9, czy 
też należy do osoby fizycznej, w ogóle nieprowadzącej działalności gospodarczej 
z innego tytułu. Na gruncie VaT małżonkowie nie są uznawani za jeden podmiot 
podatkowy. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzą-
cymi odrębne działalności istniała ustawowa wspólność majątkowa. Jak wyja-
śnił Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 
24 listopada 2011 r., iTPP1/443-1196/11/DM „(…) Jeżeli zatem przedmiotem 
czynności jest rzecz stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem 
podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych w art. 15 Ustawy  
o podatku od towarów i usług, będzie ten małżonek, który dokonał czynności 
podlegającej opodatkowaniu, czyli ten, który dokonuje jej we własnym imieniu 
(jest stroną czynności prawnej). Natomiast jeżeli małżonkowie dokonają czyn-

7  W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie 
za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 
ust. 1 u.p.t.u. (art. 15 ust. 4 u.p.t.u.). Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z dnia 16.12.2010 r., iTPP2/443-963/10/aK.

8  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24.11.2011 r., 
iTPP1/443-1196/11/DM.

9  Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.12.2011 r., 
iPPP3/443-1292/11-2/MK.
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ności wspólnie, to każdy z nich z osobna będzie podatnikiem podatku od towa-
rów i usług. (…)”. 

Natomiast w przypadku ustanowienia służebności przesyłu dotyczącej nie-
ruchomości objętej małżeńską wspólnością majątkową, która wykorzystywana 
była w działalności gospodarczej jednego z małżonków, stwierdzić należy, że 
wówczas to małżonek prowadzący tę działalność występuje w charakterze po-
datnika podatku od towarów i usług10.

W myśl art. 15 ust. 6 u.p.t.u., nie uznaje się za podatnika organów władzy pu-
blicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań 
nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one po-
wołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów 
cywilnoprawnych. Zatem organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te or-
gany na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w charakterze:

  podmiotów niebędących podatnikami – gdy realizują zadania nałożone 
na nie odrębnymi przepisami prawa, oraz 

  podatników podatku od towarów i usług – gdy wykonują czynności na 
postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi zatem charakter wykonywanych czynności: 
czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z katego-
rii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują 
uznaniem tych podmiotów za podatników VaT, a realizowane przez nie odpłat-
ne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług. Odpłatne ustanowienie w drodze umowy służebności prze-
syłu przez organ władzy publicznej (np. powiat, gminę) nie podlega wyłączeniu 
na podstawie art. 15 ust. 6 u.p.t.u. i podlega opodatkowaniu VaT na zasadach 
ogólnych11.

Rozliczenie VAT
Opodatkowaniu VaT podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium 

kraju. W celu ustalenia miejsca opodatkowania należy zatem ustalić miejsce 
świadczenia usługi ustanowienia służebności przesyłu. Stosownie do art. 28e 
u.p.t.u., miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym 
usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nierucho-

10  Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29.07.2011 r., 
iTPP1/443-648/11/KM.

11  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 04.08.2011 r., 
iBPP1/443-744/11/BM; interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu 
z dnia 23.06.2010 r., iLPP1/443-393/10-2/B.
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mościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, 
takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempin-
gi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koor-
dynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowla-
nego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W mojej ocenie usługa ustanowienia służebności przesyłu jest niewątpliwie 
usługą związaną z nieruchomościami, a co za tym idzie, będzie ona podlegać 
VaT w Polsce, jeżeli nieruchomość, na której ustanowiono tę służebność znaj-
duje się w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia status usługobiorcy.

Do usługi polegającej na odpłatnym ustanowieniu służebności przesyłu 
należy zastosować podstawą stawkę VaT wynoszącą aktualnie na mocy art. 41  
ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 u.p.t.u. – 23%12. 

Ustanowienie służebności przesyłu nie pozbawia prawa do korzystania ze 
zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 u.p.t.u.13 

Jak wyjaśniła izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z dnia 28 września 
2010 r., iLPP1/443-707/10-5/aK: „(…) mając na względzie istotne cechy insty-
tucji służebności przesyłu, należy stwierdzić, iż z punktu widzenia opodatko-
wania podatkiem od towarów i usług czynności polegające na jej ustanowieniu 
należy zaliczyć do usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasa-
dach określonych w przepisie art. 19 ust. 13 pkt 4 Ustawy, tj. z chwilą otrzymania 
całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności 
określonego w umowie. (…)”. Na przykładzie służebności gruntowej pogląd ten 
potwierdził Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z dnia 14 kwietnia 2011 r., iLPP1/443-63/11-2/aK oraz z dnia 24 marca 2011 r., 
iLPP2/443-2083/10-2/aD.

Można jednak spotkać się z poglądem, że obowiązek podatkowy w przy-
padku ustanowienia służebności należy rozpoznawać, kierując się zasadami 
ogólnymi, tj.:

  z chwilą wykonania usługi, jeżeli nie ma obowiązku wystawienia faktury 
stosownie do art. 19 ust. 1 u.p.t.u.,

  z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia od dnia wykonania 
usługi stosownie do art. 19 ust. 4 u.p.t.u.,

  z chwilą otrzymania przed wykonaniem usługi zaliczki, przedpłaty, za-
datku itd. stosownie do art. 19 ust. 11 u.p.t.u.

12  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.02.2012 r., 
iLPP1/443-1419/11-2/aW.

13  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24.11.2011 r., 
iTPP1/443-1196/11/DM; interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie 
z dnia 23.09.2011 r., iPPP2/443-772/11-2/JW.
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Pogląd taki na przykładzie służebności gruntowej potwierdził Dyrektor izby 
Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2011 r., 
iBPP3/443-852/11/PH oraz Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpre-
tacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2011 r., iTPP1/443-1089/10/DM).

Uwaga! U małych podatników obowiązek podatkowy powstaje według me-
tody kasowej, tj. z chwilą uregulowania całości lub części należności, nie później 
niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi; uregulowanie 
należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części 
(zob. art. 21 w zw. z art. 2 pkt 25 u.p.t.u.).

Stosownie do art. 29 ust. 1 zdanie pierwsze–trzecie u.p.t.u., podstawą opo-
datkowania jest obrót, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2–21, art. 30–32, art. 119 oraz  
art. 120 ust. 4 i 5 u.p.t.u. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniej-
szona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia 
należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest 
również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona 
o przypadającą od nich kwotę podatku (art. 29 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.t.u.).

Należy przyjąć, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu sta-
nowi kwotę brutto zawierającą podatek od towarów i usług, który wyliczać się 
powinno „rachunkiem w stu”14; chyba że zawarta umowa o ustanowienie służeb-
ności przesyłu określałaby je jako cenę netto; w tym przypadku ustalone w umo-
wie wynagrodzenie stanowiłoby podstawę opodatkowania.

W sytuacji opisanej we wniosku, z uwagi na związek ustanawianej na nie-
ruchomościach tzw. służebności przesyłu z wykonywaniem czynności opo-
datkowanych przez spółkę oraz fakt, że przedmiotowe odpłatne ustanowienie 
tej służebności jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, 
spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tej czynności. 
W szczególności nie znajdzie zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u., 
zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz 
zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty 
celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opo-
datkowaniu albo jest zwolniona od podatku15. 

14  Pogląd taki na przykładzie służebności gruntowej wyraził Urząd Skarbowy w Skarżysku-Ka-
miennej w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 22.03.2006 r.,  
PP-443/3/2006 oraz NSa w wyroku z dnia 09.03.2011 r., i FSK 362/10.

15  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28.09.2010 r., 
iLPP1/443-707/10-4/aK; interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie 
z dnia 28.12.2009 r., iPPP3/443-905/09-2/SM.
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W sytuacji, gdy ustanawiającym służebność przesyłu na rzecz zakładu ener-
getycznego jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VaT czynny, sprzedaż 
powinna być udokumentowana fakturą stosownie do art. 106 ust. 1, ust. 3, ust. 4 
u.p.t.u., § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w spra-
wie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360).

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
W zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych16 ustawodawca  

w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 ze zm.), dalej: u.p.c.c. 
wymienił m.in. ustanowienie odpłatnej służebności.

Zatem ustanowienie odpłatnej służebności, w tym odpłatnej służebno-
ści gruntowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnopraw-
nych17. Dotyczy to również odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu 
w drodze umowy zawartej pomiędzy właścicielem gruntu a zakładem (przedsię-
biorstwem) energetycznym.

Stosownie do art. 1 ust. 4 u.p.c.c., czynności cywilnoprawne podlegają po-
datkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:

  rzeczy znajdujące się na terytorium rzeczypospolitej Polskiej (rP) lub 
prawa majątkowe wykonywane na terytorium rP;

  rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za 
granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzi-
bę na terytorium rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna 
została dokonana na terytorium rP.

Jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej są rzeczy znajdujące się na 
terytorium rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na te-
rytorium rP, to czynność podlega opodatkowaniu podatkowi od czynności cy-
wilnoprawnych bez względu na miejsce zawarcia umowy18. 

16  Por. M. Waluga, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 
2007, s. 20; M. Goettel, a. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warsza-
wa 2007, s. 69 i nast.; a. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynności cywilnopraw-
nych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, Gdańsk 2005, s. 16.

17  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30.04.2008 r., 
iLPB2/436-7/08-4/MK.

18  Por. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego w Przemy-
ślu z dnia 03.04.2007 r., Viii-1/436-1/07; wyrok WSa w Poznaniu z dnia 16.10.2008 r., i Sa/
PO 916/08.
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W tym przypadku nie ma również znaczenia, gdzie miejsce zamieszkania 
lub siedzibę ma nabywca lub zbywca19. Taka sytuacja wystąpi w przypadku usta-
nowienia w drodze umowy służebności przesyłu na nieruchomości znajdującej 
się w Polsce.

Objęcie służebności przesyłu VAT wyłącza opodatkowanie PCC
Zgodnie z art. 2 pkt 4 u.p.c.c., nie podlegają podatkowi czynności cywilno-

prawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron 
z tytułu dokonania tej czynności jest:

 opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

–  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość 
lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spół-
dzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu 
wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

– umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
Na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych za podatek od towa-

rów i usług rozumie się podatek od towarów i usług w rozumieniu Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) 
lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązu-
jących w państwach członkowskich (państwo członkowskie – państwo człon-
kowskie Unii europejskiej lub państwo członkowskie europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (eFTa) – strona umowy o europejskim Obszarze 
Gospodarczym – zob. art. 1a pkt 5 i 7 u.p.c.c.).

Przepis art. 2 pkt 4 u.p.c.c. realizuje zasadę, że opodatkowaniu Pcc podle-
gają, co do zasady, wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach 
obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty zo-
stał podatkiem od towarów i usług. czynności cywilnoprawne, których doko-
nanie rodzi obowiązek podatkowy w VaT, nie podlegają opodatkowaniu Pcc20. 

Podkreślić należy, że o wyłączeniu z opodatkowania Pcc nie decyduje oko-
liczność, że strony (lub strona) czynności cywilnoprawnej posiadają status po-
datnika VaT, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej czyn-

19  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 08.05.2008 r., 
iBPB2/436-30/08/MZ.

20  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26.09.2008 r., 
iLPB2/436-61/08-2/aJ; interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie 
z dnia 05.11.2008 r., iPPB2/436-283/08-4/aF.



MarciN SZyMaNKieWicZ

258

ności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku 
zwolniona21.

Z tego względu zastosowanie art. 2 pkt 4 u.p.c.c. wymaga ustalenia, czy 
dana czynność cywilnoprawna podlega VaT, tj. czy jest opodatkowana podat-
kiem od towarów lub usług lub z niego zwolniona. Pamiętać przy tym należy, iż 
w przypadku enumeratywnie wskazanych czynności objęcie czynności zwolnie-
niem z podatku od towarów i usług nie skutkuje wyłączeniem z zakresu opodat-
kowania Pcc.

Omawiane w niniejszym artykule odpłatne ustanowienie służebności prze-
syłu nie stanowi umowy spółki ani jej zmiany w rozumieniu przepisów o podat-
ku od czynności cywilnoprawnych.

Zatem w sytuacji, gdy ustanowienie służebności przesyłu podlega opodat-
kowaniu VaT, to podlega ono wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czyn-
ności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a u.p.c.c.22 Natomiast, gdy 
ustanawiający służebność przesyłu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 
ust. 1 lub 9 u.p.t.u., wówczas odpłatne ustanowienie służebności przesyłu podle-
ga wyłączeniu na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b u.p.c.c.

W praktyce ustanowienie służebności przesyłu powinno podlegać opodat-
kowaniu Pcc wyłącznie w sytuacji, gdyby nie było dokonane w ramach działal-
ności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Biorąc pod uwagę, iż 
znaczna część organów podatkowych uznaje, że nawet osoby prywatne, ustana-
wiając odpłatnie służebność, działają w charakterze podatnika VaT, to nie po-
winny one zasadniczo podlegać Pcc. Jednak praktyka organów podatkowych 
w zakresie Pcc i VaT często się rozmija. 

Zasady opodatkowania PCC
W przypadku odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na 
nabywającym prawo służebności stosownie do art. 3 ust. 1 u.p.c.c.

Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia czynności prawnej, z tego 
względu należy oprzeć się na rozumieniu tego pojęcia wypracowanym w dok-
trynie prawa cywilnego. Przyjmuje się, że czynność prawna jest instrumen-

21  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 04.12.2008 r., 
iPPB2/436-417/08-4/aF; interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu 
z dnia 25.11.2008 r., iLPB2/436-89/08-2/aJ. Zob. – T. B. Komisarczuk, Sprzedaż wierzytelności 
a podatek od czynności cywilnoprawnych, „Przegląd Podatkowy”, 6/2004, s. 46.

22  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 02.12.2011 r., 
iTPB2/436-138/11/TJ.
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tem, za pomocą którego podmioty prawa cywilnego mogą kształtować (two-
rzyć, znosić, zmienić) wiążące je stosunki prawne, tzn. przyjmować obowiąz-
ki i nabywać uprawnienia. Dokonanie czynności prawnej wymaga złożenia 
oświadczenia woli23. W przypadku większości czynności cywilnoprawnych, 
w tym ustanowienia odpłatnej służebności, obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej stosownie do art. 3 ust. 1  
pkt 1 u.p.c.c.

Wydaje się, że w doktrynie podatkowej24 przeważa pogląd, że powstanie 
obowiązku podatkowego z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej ma 
miejsce dopiero w przypadku zrealizowania wszystkich elementów stanu fak-
tycznego. Złożenie oświadczenia woli (oświadczeń woli) nie kreuje obowiązku 
podatkowego w Pcc, jeżeli do realizacji stanu faktycznego wymagane jest speł-
nienie dalszych elementów (np. wydania rzeczy).

Należy jednak zauważyć, iż w przypadku większości czynności cywilno-
prawnych (w tym ustanowienia służebności) dokonanie czynności cywilno-
prawnej ma charakter konsensualny, co oznacza, że o możemy o nim mówić już 
w chwili złożenia oświadczenia woli. W przypadku czynności objętych zakre-
sem art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. można przyjąć, że obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą złożenia oświadczenia woli (oświadczeń woli), tj. zawarcia umowy.

Należy jednak pamiętać, że data dokonania czynności cywilnoprawnej po-
winna być każdorazowo indywidualnie ustalana przy uwzględnieniu całokształ-
tu stanu faktycznego i prawnego.

Oświadczenie woli
Oświadczenie woli zostało zdefiniowane w art. 60 k.c. Zgodnie z tym prze-

pisem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby doko-
nującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie tej oso-
by, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnie-
nie woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

23  Zob. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–534, t. i, pod red. e. Gniewka, s. 194; Kodeks 
cywilny. Komentarz, t. i, pod red. K. Pietrzykowskiego, s. 208.

24  Zob. M. Waluga, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 
2007, s. 161; J. Zdanowicz, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa. 2009, War-
szawa 2009, s. 49. Pogląd ten znajduje oparcie w doktrynie prawa cywilnego, zgodnie z którym 
oświadczenie woli strony (stron) czynności jest zawsze jedynym z elementów stanu faktyczne-
go; a zazwyczaj jedynym. Niekiedy przepisy wymagają dla jej dokonania zaistnienia innych zda-
rzeń, np. wydania rzeczy, orzeczenia sądowego (zob. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 
1–534, tom i, pod red. e. Gniewka, s. 195).
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W doktrynie25 wskazuje się, że definicja z art. 60 k.c. jest niepełna, jeżeli nie 
odwołamy się do pojęcia czynności prawnej. Oświadczeniem woli jest bowiem 
tylko i wyłącznie zachowanie zmierzające do powstania, zmiany lub ustania sto-
sunku prawnego.

Moment złożenia oświadczenia woli
Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, uznaje się ze złożo-

ne z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego tre-
ścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie 
z tym oświadczeniem lub wcześniej (zob. art. 61 § 1 k.c.).

Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej uznaje się za złożone 
innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej 
w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art. 60 § 2 k.c.).

Z uwagi na możliwości, jakie dają nowoczesne środki komunikacji np. 
prowadzenie rozmów za pomocą internetu, w doktrynie prawa cywilnego 
wskazuje się, że w praktyce rozdzielenie zakresów art. 60 § 1 i § 2 k.c. może być 
niezmiernie trudne.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywającym prawo służebności stosownie 
do art. 4 pkt 6 u.p.c.c.26 

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku (art. 5  
ust. 1 u.p.c.c.).

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), dalej: o.p., podatnikiem jest osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw-
nej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. 

Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty  
(zob. art. 7 § 2 o.p.).

Zatem nabywca prawa służebności w myśl postanowień art. 5 ust. 1 u.p.c.c. 
jest zobowiązany do zapłaty podatku27. W analizowanym przypadku będzie to 
zakład energetyczny, na rzecz którego ustanowiona zostanie odpłatnie służeb-
ność przesyłu. W sytuacji, gdy służebność ustanawiana jest na rzecz jednego 
podmiotu, nie ma potrzebny analizowania przepisu art. 5 ust. 2 u.p.c.c., regulu-
jącego zasady solidarnej odpowiedzialności za podatek.

25  Zob. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–534, t. i, pod red. e. Gniewka, s. 217.
26  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.03.2011 r., 

iTPB2/436-238/10/rS.
27  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30.04.2008 r., 

iLPB2/436-7/08-4/MK.
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Przy ustanowieniu odpłatnej służebności stosownie do art. 6 ust. 1  
pkt 6 u.p.c.c., podstawę opodatkowania stanowi wartość świadczeń osoby, 
na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały 
ustanowione.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na 
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego ro-
dzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zuży-
cia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokona-
nia tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 u.p.c.c.).

Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub 
wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, 
wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub 
obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, poda-
jąc jednocześnie wartość według własnej wstępnej oceny (art. 6 ust. 3 u.p.c.c.).

Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 u.p.c.c., 
nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, 
organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub 
przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Gdy organ podatkowy po-
woła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o po-
nad 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik 
(art. 6 ust. 4 u.p.c.c.).

Należy pamiętać, że wartość rynkowa w odróżnieniu od ceny sprzedaży sta-
nowi wielkość obiektywną28. Negocjacje prowadzone pomiędzy stronami czyn-
ności cywilnoprawnej i ostateczna cena sprzedaży wskazana w umowie (cena 
umowna) nie mają wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania Pcc29.

Jednak, jak wyjaśnił Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpreta-
cji indywidualnej z dnia 10.08.2010 r., iLPB2/436-100/10-2/MK: „(…) Zgod-
nie z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych, przy ustanowieniu odpłatnej służebności podstawę opodat-
kowania stanowi wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono słu-
żebność, za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione. Powyższe oznacza, 
że analizowany przepis nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej” ww. 
świadczeń, lecz do wartości świadczeń. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, 
aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „warto-
ści rynkowej”, skoro ustawa tak nie stanowi. W tej sytuacji wartość świadczeń

28 Zob. wyrok NSa z dnia 26.06.2009 r., ii FSK 415/08.
29  Zob. wyrok WSa w Szczecinie z dnia 10.10.2007 r., i Sa/Sz 138/07; wyrok WSa we Wrocławiu 

z dnia 05.12.2006 r., i Sa/Wr 1173/06.
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wynikających z umowy, będących podstawą opodatkowania wyceniają strony 
konkretnej czynności cywilnoprawnej. (…)”. 

Stosownie do art. 6 ust. 5 u.p.c.c., jeżeli z treści czynności cywilnoprawnych 
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.c.c., m.in. ustanowienia odpłatnej słu-
żebności, wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod 
względem wielkości w chwili zawierania umowy, wówczas podstawę opodatko-
wania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jed-
nak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną 
wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 u.p.c.c., w przypadku zawarcia umów, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.c.c., m.in. ustanowienia odpłatnej służebności, na 
czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświad-
czeniem podatnika:

  wartość świadczeń za lat 10 albo
  wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Jak wyjaśnił Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywi-
dualnej z dnia 30 kwietnia 2008 r., iLPB2/436-7/08-4/MK: „(…) Zgodnie z art. 6 
ust. 6 ww. ustawy sposób ustalania podstawy opodatkowania przy ustanowieniu 
odpłatnej służebności jest uzależniony od tego:

  czy służebność ustanowiono na czas określony lub nieokreślony,
  czy z umowy wynika dla ustanawiającego służebność prawo żądania od 

osoby, na rzecz której ją ustanowiono świadczeń, których wielkości nie 
da się określić w chwili zawierania umowy.

W przypadku zawarcia ww. umowy na czas określony: 
  podstawę opodatkowania stanowi wynikająca z umowy rzeczywista war-

tość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres 
na jaki prawo to zostało ustanowione,

  jeśli z treści umowy ustanowienia służebności wynika prawo żąda-
nia świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości 
w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę 
wykonywania świadczeń, przy czym za zgodą podatnika organ podatko-
wy może przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość 
wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

W przypadku zawarcia ww. umowy na czas nieokreślony podstawę opodat-
kowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika (nabywający pra-
wo służebności):
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 wartość świadczeń za lat 10 albo
 wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy. (…)”. 

Z kolei, jak wskazał Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji in-
dywidualnej z dnia 11 lutego 2010 r., iLPB2/436-255/09-4/MK: „(…) jeśli z tre-
ści umowy wynika obowiązek wypłaty świadczeń, które nie mogą być oznaczo-
ne pod względem wielkości w chwili zawierania umowy i podatnik dokonał wy-
boru ustalenia podstawy opodatkowania według wartości świadczeń należnych 
w miarę wykonywania umowy (art. 6 ust. 6 pkt 2 Ustawy o podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych), wówczas obowiązek podatkowy powstaje odpowied-
nio z chwilą spełnienia świadczenia. W konsekwencji zgodzić się należy ze sta-
nowiskiem Wnioskodawcy, iż podatek płatny będzie za następne lata z chwilą 
spełnienia świadczenia, którego wypłata nastąpi po rozpoczęciu budowy Farmy 
Wiatrowej. (…)”.

W myśl art. 6 ust. 8 u.p.c.c., w przypadku zmiany umów wymienionych 
w art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.c.c., m.in. odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu, 
podstawę opodatkowania stanowi: 

  przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę – wartość świadczeń 
ustalona według zasad przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 
i 6 u.p.c.c.;

  przy podwyższeniu wartości świadczeń – różnica wartości świadczeń we-
dług zasad przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6 u.p.c.c.

Natomiast odszkodowanie przyznane za szkody powstałe przy wykonywa-
niu prac związanych z budową urządzeń nie wchodzi do podstawy opodatkowa-
nia podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak wyjaśnił Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indy-
widualnej z dnia 30 kwietnia 2009 r., iTPB2/436-16/09/TJ, „(…) Do podstawy 
opodatkowania nie można zaliczyć natomiast odszkodowania za szkody powsta-
łe wskutek prac związanych z budową instalacji gazowych na nieruchomościach, 
na których ustanowione jest użytkowanie lub służebność. Odszkodowanie jest 
bowiem szczególnym rodzajem świadczenia polegającego na naprawieniu szko-
dy, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszystkiego rodzaju do-
brach przez prawo chronionych, w tym w dobrach osobistych. chodzi zarówno 
o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Naprawienie szkody obejmuje za-
równo straty, jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógł osiągnąć, 
gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wysokość szkody wyznacza rozmiar obo-
wiązku odszkodowawczego i jego górny pułap. Oznacza to więc, że odszkodo-
wanie wypłacane przez podmiot, na rzecz którego ustanowiono służebność lub 
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użytkowanie jest świadczeniem przyznanym za poniesioną szkodę związaną je-
dynie z działaniami wynikającymi z wykonywania przyznanego ograniczonego 
prawa rzeczowego. Nie jest to więc świadczenie bezpośrednio związane z usta-
nowionym ograniczonym prawem rzeczowym, w związku z czym jego wyso-
kość nie może stanowić podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cy-
wilnoprawnych. (…)”.

Od umowy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu stawka podatku od 
czynności cywilnoprawnych wynosi 1% stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c.30

W analizowanym przypadku założyłem, iż umowa o ustanowienie służebno-
ści przesyłu zawierana jest w formie aktu notarialnego. Zatem na ustanawiającym 
służebność przesyłu nie ciąży obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od 
czynności cywilnoprawnych (formularz Pcc-3) oraz obliczenia i wpłacenia po-
datku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku, gdyż podatek powinien 
zostać pobrany przez płatnika, którym będzie notariusz sporządzający akt nota-
rialny. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od 
uprzedniego zapłacenia podatku (zob. art. 10 ust. 1–ust. 3 u.p.c.c.).

Streszczenie

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz zakładu 
energetycznego – wybrane aspekty podatku od towarów i usług oraz podatku 
od czynności cywilnoprawnych

W przypadku zakładów energetycznych posiadane urządzenia służące do dopro-
wadzania energii elektrycznej do odbiorców (sieć elektroenergetyczna) najczęściej zlo-
kalizowane są na nieruchomościach niebędących własnością zakładu. Poza tym w celu 
umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców zakład prowadzi lub planuje budowę no-
wych urządzeń, które również w większości przypadków zlokalizowane będą na cudzych 
nieruchomościach. W niniejszym artykule przedstawione zostaną skutki, na gruncie 
podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, umownego 
ustanowienia w formie aktu notarialnego służebności przesyłu za wynagrodzeniem. 

Słowa kluczowe: energia elektryczna, podatek od towarów i usług, podatek od 
czynności cywilnoprawnych, zakład energetyczny.

30  Por. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.03.2011 r., 
iTPB2/436-238/10/rS.
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Summary

Fee to establish an easement of transmission to energy plant – the selected 
issues of tax on goods and services and the tax on civil law transactions 

in case of energy plants, the appliances used for providing the recipients with the 
electrical power, are mostly located on the real estates (plots) that are not owned by the 
plants. Besides, in order to connect a new recipient, the plant constructs or plans to 
construct new appliances that again in most cases will be located on the plots, not being 
owned by the plant. in this article the author presented also the consequences, under 
the tax on goods and services as well as under the tax on civil law transactions, of the 
conventional arrangement, in the form of the Notary Deed, to establish the easement of 
the transmission against remuneration.

Keywords: electrical power, tax on goods and services, tax on civil law tran-
sactions.




