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Glosa finansowa: Umowa dożywocia jako forma odpłatnego zbycia nieruchomości 

podlegająca opodatkowaniu w świetle orzeczenia NSA. 

 

 Orzeczenie NSA dotyczy problemu, z jakim na przestrzeni ostatnich kilku lat boryka się wiele 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Trudnością przed jaką stoją jest rozstrzygnięcie, czy zbycie 

lokalu w drodze umowy dożywocia, w okresie pięcioletnim od momentu nabycia, stanowi źródło 

dochodu podlegającego opodatkowaniu. Wyrok NSA rozstrzyga to zagadnienie nietrafnie, zmagając się 

z problemem odpowiedniej subsumpcji stanu faktycznego do obowiązujących przepisów prawa 

podatkowego. Sąd staje na stanowisku przeciwstawnym do reprezentowanego przez Wojewódzkie Sądy 

Administracyjne. Sąd w swoich rozważaniach skupia się na trzech zagadnieniach. Zagadnienia te to: 

sprecyzowanie źródeł przychodu podlegającego opodatkowaniu, ustalenie wielkości podstawy 

opodatkowania oraz kwestia zasadnicza, jak określił to sąd, ustalenia czy umowa dożywocia ma 

charakter odpłatny czy darmy. Skupienie się nad tak skonstruowanymi tezami nie daje możliwości 

prawidłowego rozstrzygnięcia. Kwestią podstawową nie jest charakter umowy dożywocia, a wielkość 

podstawy opodatkowania.  

Art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
1
 zawiera 

katalog źródeł przychodu. W myśl ust. 1 pkt 8 lit a omawianego artykułu, źródłem przychodu jest 

odpłatne zbycie nieruchomości, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ust. 2. Treść 

omawianego przepisu jasno wskazuje, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości.  

Instytucja prawna umowy dożywocia została unormowana w kodeksie cywilnym.
2
 

W art. 908 k.c. sformułowano definicję tej instytucji. Treścią umowy jest zobowiązanie osoby, która jest 

właścicielem nieruchomości, do przeniesienia własności tejże nieruchomości na nabywcę, w zamian 

za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania. Odmiennie, w stosunku do uregulowań Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, umowa ta stanowi źródło stworzenia więzi, takich jakie zachodzą pomiędzy 

osobami zobowiązanymi do alimentacji a uprawnionymi do takiego świadczenia. To właśnie odróżnia 

umowę dożywocia od renty.
3
 Wynika z tego, że umowa ta ma charakter zobowiązująco-

rozporządzający, a świadczenie obu stron stosunku prawnego charakter wzajemny. „Zgodnie 

z art. 487 § 2 KC i poglądem panującym w doktrynie, element wzajemności należy oceniać 

z subiektywnego punktu widzenia. Nie można poszukiwać ekonomicznej równowartości świadczeń, 

                                                           
1 Dalej jako u.p.d.o.f. 
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dalej jako k.c. 
3 Por. szerzej E. Gniewek, red. P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5,Warszawa 2013, Legalis. 
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którą i tak w przypadku tej umowy trudno ocenić ze względu na jej charakter.
4
 Losowy charakter 

ugruntowuje w doktrynie A. Wiśniewski.
5
 Dokonując analizy art. 908-916 k.c. oraz przedstawionych 

powyżej cech należy stanąć na stanowisku, że umowa dożywocia ma charakter odpłatny. W związku 

z powyższym należy uznać, że konkluzja NSA na temat odpłatności umowy dożywocia zasługuje 

na aprobatę. Nie jest to jednak jednoznaczne z przyjęciem, że umowa ta spełnia przesłanki „odpłatnego 

zbycia” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a u.p.d.o.f. 

Na krytykę zasługuje zastosowanie wykładni rozszerzającej w stosunku do art. 19 u.p.d.o.f. 

Ustawa nie definiuje pojęcia „odpłatnego zbycia”. W ustępie pierwszym, zdaniu pierwszym, zawarte 

jest natomiast, co stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. NSA w wyroku z dnia  

5 września 2008r. stwierdził, że: „Ustawodawca nie zdefiniował przy tym użytego w art. 19 ust. 

1 u.p.d.o.f. pojęcia ceny(...). Dokonując wykładni tego pojęcia zauważyć należy, iż zarówno stosując 

wykładnię językową, jak i wykładnię systemową zewnętrzną przyjąć należy, iż jest to wielkość wyrażona 

w pieniądzu, niezbędna do kupienia określonego towaru czy usługi”. W związku z powyższym nie jest 

możliwe odnalezienie w umowie dożywocia ceny, za jaką zbywana jest nieruchomość. Skoro zbywca 

nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, to przepisy prawa podatkowego 

powinny wskazać jednoznacznie dochód jaki osiągnął. Dochodem tym powinna być kwota wynikająca 

z różnicy między ceną osiągniętą ze zbycia, a kosztami jakie w związku z tym zbywca poniósł. 

Nietrafna jest, podjęta przez Sąd, próba wykładni art. 19 u.p.d.o.f i zakwalifikowanie jakoby cena 

zawarta w umowie dożywocia, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiegała od wartości rynkowej 

zbywanych rzeczy. Esencją tej umowy jest fakt, iż w zamian za zbycie nieruchomości, zbywca jest 

dożywotnio utrzymywany. Nie możemy mówić o jakiejkolwiek cenie w przypadku tejże umowy. 

Nieuzasadnione jest zbagatelizowanie przez sąd kwestii „wyceny umowy dożywocia” podniesionej 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. WSA w swoim wyroku stwierdził, że: „Ze względu na losowy 

charakter umowy, oznaczający nieokreślony w chwili jej zawarcia czas jej trwania, nie jest możliwe 

dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania”.
6
 W mojej opinii 

Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnie przyjął, że należy wykazać niemożność obliczenia wartości 

rynkowej umowy dożywocia. Z treści art. 19 ust. 1 jasno wynika, iż wyceny dokonuje się tylko 

w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie, znacznie odbiega od wartości rynkowej. Nie jest możliwe 

wskazanie ceny w umowie dożywocia. NSA błędnie oparł się na osobistym odczuciu zbywcy, jakoby 

wartość świadczeń uzyskanych w zamian za zbycie nieruchomości była równa. Podstaw zastosowanie 

takiej wykładni nie znajdziemy w omawianym artykule. Należy podkreślić, że przy zawieraniu 

jakiejkolwiek umowy, zarówno jedna, jak i druga strona, w subiektywny sposób widzi korzyści 

ekonomiczne płynące z jej zawarcia. Taki indywidualny punkt widzenia nie może być podstawą do 

obliczenia wartości należnego podatku. Z definicji umowy wzajemnej, zawartej w art. 487 k.c., wynika 

                                                           
4 Por. szerzej J. Panowicz-Lipska, Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego tom 8, ,2011, s. 757. 
5 Por. szerzej A. Wiśniewski, Umowy losowe w prawie polskim, Warszawa 2009, s. 102. 
6 Zob. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 września 2010r., I SA/Sz 559/10. 
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przecież, że świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Już R. Longchamps de Berier wyjaśniał, że w tej umowie każda ze stron zobowiązuje się 

do świadczenia, jednocześnie uznając świadczenie drugiej strony za ekwiwalent swojego.
7
 Nie zawsze 

będzie więc tak, że w obiektywny sposób stwierdzimy ekwiwalentność świadczeń.  

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 217 wyraźnie zawiera podstawę nakładania 

podatków. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: „ustanawia on bezwzględną wyłączność ustawy dla 

normowania: "nakładania podatków, innych danin publicznych, określania podmiotów, przedmiotów 

opodatkowania i stawek podatkowych". W tych materiach konieczne jest więc uregulowanie w samej 

ustawie wszystkich podstawowych elementów, tak aby unormowanie ustawowe zyskało cechy 

kompletności, precyzji i jednoznaczności”.
8
 Natomiast NSA wypowiedział się, iż: „Wszelkie uprawienia 

i obowiązki podatkowe muszą wynikać wprost z przepisów ustawy. Wynika to z zapisu art. 217 

Konstytucji i w związku z tym wszelka analogia jest niedopuszczalna. Za niesporny należy uznać pogląd, 

że w drodze analogii nie jest wolno tworzyć nowych stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu, 

a milczenie ustawodawcy należy uznać za obszar wolny od opodatkowania, a nie za lukę prawną 

i to nawet wtedy, gdy można było domniemywać błąd legislacyjny”.
9
 

W ustawie podatkowej brak jest dokładnie sprecyzowanej podstawy opodatkowania umowy 

dożywocia. Należy więc, mając na uwadze powyższe, jednoznacznie stwierdzić, że w myśl art. 19 

u.p.d.o.f. w omawianym przypadku nie ma możliwości zakwalifikowania umowy dożywocia jako formy 

„odpłatnego zbycia nieruchomości” zawartej w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a. W 2000r. dokonano zmiany 

u.p.d.o.f.
10

 Wprowadzone wówczas sformułowanie „odpłatne zbycie” zastąpiło w tym przepisie 

stwierdzenie „sprzedaż lub zamiana”. Za zmianą tego przepisu, nie poszła niestety zmiana art. 19 

u.p.d.o.f. Stąd wynika właśnie problem zakwalifikowania umowy dożywocia jako źródła dochodu, 

w myśl przepisów prawa podatkowego. Jest to sytuacja spowodowana błędem legislatury. Niestety, 

w myśl przytoczonej powyżej wypowiedzi NSA, należy uznać to za obszar wolny od opodatkowania. 

Niezrozumiała zatem jest próba dokonania analogii w stosunku do umowy dożywocia. Jeżeli 

ustawodawca w zapisie art. 19 u.p.d.o.f. opisuje stosunek prawny, w którym występuje cena, 

to przemilcza on takie konstrukcje prawne, które tej ceny nie zawierają. 

Wyrok ten jest pierwszym orzeczeniem NSA dotyczącym opodatkowania zbycia 

nieruchomości, w okresie pięciu lat od zakupu, w drodze umowy dożywocia. W mojej opinii Sąd zajął 

błędne stanowisko, próbując zastosować wykładnię rozszerzającą do stanu faktycznego niezawartego 

w ustawie podatkowej. Na aprobatę zasługują konkluzje dotyczące charakteru omawianej umowy. 

Niestety mając na uwadze poprzednie orzeczenia NSA oraz wykładnię art. 217 Konstytucji RP 

                                                           
7 E. Gniewek, red. P. Machnikowski, op. cit. 
8 Zob. Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999r, K28/98. 
9 Zob. Wyrok NSA z dnia 2 marca 2006r., I FSK 736/05. 
10 Zob. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw. 
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dokonaną przez TK, w danym wyroku nietrafnie zakwalifikowano umowę dożywocia, jako podlegającą 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Znaczenie tego rozstrzygnięcia jest o tyle istotne, że jest ono 

pierwszym dotykającym tego problemu, a zarazem stojącym w opozycji do orzeczeń Wojewódzkich 

Sądów Administracyjnych. 

 

Summary 

The Judgment of Supreme Administrative Court which ruled main problem held in Regional 

Administrative Court in many years. Legal issue regards to alienation of premises in contract of annuity 

in five year period from acquisition as a source of taxation. Author disagree with ruling of Supreme 

Administrative Court and showing different salvation of this legal problem. Court focused on three legal 

problems: enunciate of source of taxable income, stipulate taxation base and the main issue lie ruled 

Court: stipulate is contract of annuity has a paying or free obligation. Main issue is not a character of 

contract of annuity but a issue of assessment of taxation base. Author create critic statement about 

subsumption made by Court and extensive interpretation of tax regulation in the grounds of  contract of 

annuity and taxation base. Author present the vide argumentation based on rulings of administrative 

courts and doctrine coming across with the sentence of Supreme Administrative Court. 
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