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INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE 
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów 

opodatkowaniu podlegają opłaty z tytułu 

przekształcenia dokonanego z mocy prawa tj. na 

podstawie ustawy z 20.07.2018, niezależnie od daty 

oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 

Interpretacja jest skutkiem orzeczenia TSUE w sprawie 

C-604/19. 

 

W interpretacji ogólnej Minister Finansów odniósł się 

do ww. wyroku i wskazał, że dotyczy on przekształceń 

dokonywanych z mocy prawa. Nie dotyczy natomiast 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we 

własność, dokonywanego na podstawie umowy  

cywilnoprawnej pomiędzy użytkownikiem wieczystym, a 

właścicielem gruntów. 

 
* Interpretacja ogólna nr PT1.8101.2.2021 Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. 

https://www.gov.pl/web/finanse/interpretacja-ogolna-nr-pt1810122021-ministra-finansow-z-dnia-22-grudnia-2021-r-w-sprawie-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-przeksztalcenia-z-mocy-prawa-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci
https://www.gov.pl/web/finanse/interpretacja-ogolna-nr-pt1810122021-ministra-finansow-z-dnia-22-grudnia-2021-r-w-sprawie-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-przeksztalcenia-z-mocy-prawa-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci
https://www.gov.pl/web/finanse/interpretacja-ogolna-nr-pt1810122021-ministra-finansow-z-dnia-22-grudnia-2021-r-w-sprawie-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-przeksztalcenia-z-mocy-prawa-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci
https://www.gov.pl/web/finanse/interpretacja-ogolna-nr-pt1810122021-ministra-finansow-z-dnia-22-grudnia-2021-r-w-sprawie-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-przeksztalcenia-z-mocy-prawa-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci
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W związku z tym, że przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 roku 

jest odrębną czynnością podlegającą 

opodatkowaniu (odrębną od czynności 

oddania gruntu w użytkowanie wieczyste), 

ustawodawca wprowadził  szczególny 

moment powstania obowiązku podatkowego. 

 

Obowiązek podatkowy dla tego 

przekształcenia powstaje zgodnie z 

obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. art. 19a 

ust. 5 pkt 1 lit b) UoVAT, w momencie 

otrzymania całości lub części opłaty 

przekształceniowej. 

Szczególny obowiązek podatkowy 

dla opłat przekształceniowych 

wynikających z ustawy z 20 lipca 

2018 roku 
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Czy gminy są 

podatnikami VAT 

realizując projekty 

usuwania wyrobów 

zawierających 

azbest z 

nieruchomości 

prywatnych 

mieszkańców? 

Czy gminy są 

podatnikami VAT 

realizując projekty 

w zakresie montażu 

odnawialnych 

źródeł energii na 

nieruchomościach 

prywatnych 

mieszkańców? 

Wciąż czekamy na stanowisko TSUE w sprawie 

pytań prejudycjalnych zadanych przez NSA 

dotyczących azbestu  -  sprawa C-616/21 

i odnawialnych źródeł energii – sprawa C-612/21 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADB14E493
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADB14E493
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADB14E493
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADB14E493
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADB14E493
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADB14E493
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADB14E493
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A220BCFFE6
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A220BCFFE6
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A220BCFFE6
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A220BCFFE6
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A220BCFFE6
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A220BCFFE6
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A220BCFFE6
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W 2022 roku podatnicy mogą wystawiać faktury 
ustrukturyzowane za pomocą Krajowego Systemu e-
Faktur. Jest to jedna z dopuszczalnych form 
dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych 
i faktur elektronicznych. 

 

Zachętą do ich stosowania jest możliwość uzyskania 
zwrotu podatku VAT w terminie 40 dni przy spełnieniu 
określonych warunków, a także brak obowiązku 
posiadania dokumentacji potwierdzającej prawo do 
ujęcia wystawionej faktury korygującej. 

 

Możliwość wystawania faktur 

ustrukturyzowanych od 1 stycznia 

2022 r. 



Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży 

nieruchomości 

Wśród ostatnich zmian znalazła  się możliwość 

rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży 

nieruchomości poprzez zgodne oświadczenie stron 

złożone w akcie notarialnym.  Jest to druga obok 

oświadczenia składanego naczelnikowi urzędu 

skarbowego możliwość wybrania opodatkowania. 

 

W wyroku z dnia 14.01.2022 r., sygn. akt I SA/Bk 

550/21, WSA wskazał, że w przypadku zaliczki na 

poczet nieruchomości takie oświadczenie powinno 

zostać złożone przed jej otrzymaniem. 
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Zmiana terminu na złożenie VAT-26 

Mamy także nowy termin na złożenie informacji VAT-
26. Zamiast 7 dni obowiązuje termin do 25. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
poniesiony został pierwszy wydatek związany z danym 
pojazdem. 

 

Niektóre obowiązkowe elementy na fakturze 
korygującej stały się dobrowolne: 

Nie ma już obowiązku zamieszczania na fakturze 
korygującej: 

- wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo 
„KOREKTA”, 

- przyczyny korekty, 

- daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów 
lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty 

7 



Od 1 lutego stawka VAT 0% obowiązuje dla: 

 towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–

18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż 

klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z 

wyżywieniem (PKWiU 56), 

 środków poprawiających właściwości gleby, 

stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o 

których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o 

nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z 

wyłączeniem podłoży mineralnych, 

 nawozów i środków ochrony roślin, zwykle 

przeznaczonych do wykorzystania w produkcji 

rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do 

ustawy, 

 ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 

załącznika nr 3 do ustawy, 

 gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00). 
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Tymczasowe zmiany w stawkach VAT  



Od 1 lutego stawka VAT 5% obowiązuje dla: 

 energii elektrycznej (CN 2716 00 00), 

 energii cieplnej. 

 

Od 1 lutego stawka VAT 8% obowiązuje dla: 

 benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 

49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych 

benzyn z biokomponentami, spełniających 

wymagania jakościowe określone w odrębnych 

przepisach, 

 olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) 

oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych 

olejów z biokomponentami, spełniających 

wymagania jakościowe określone w odrębnych 

przepisach, 

 biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, 

spełniających wymagania jakościowe określone w 

odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu 

silników spalinowych – bez względu na kod CN, 

 przeznaczonych do napędu silników spalinowych 

gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych 

węglowodorów gazowych (CN 2711, z 

wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz 

gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), 

skroplonych 
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Tymczasowe zmiany w stawkach VAT  



W okresie od 1 do 31 stycznia 2022 r. obowiązywały 

stawki VAT 8% na dostawy gazu ziemnego i energii 

elektrycznej. 

 

Zmiany w stawkach nie dotyczą importu towarów. 

 

Na sprzedawców został nałożony obowiązek 

informowania nabywców o obowiązujących 

niższych stawkach VAT poprzez zamieszczenie 

stosowanych informacji przy kasie rejestrującej, za 

wyjątkiem dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej 

i energii cieplnej. W przypadku tych ostatnich 

informacja załączana ma być do faktury. 

 

Minister Finansów opublikował wzory tych informacji 
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Tymczasowe zmiany w stawkach VAT  

https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji-i-zakres
https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji-i-zakres
https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji-i-zakres
https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji-i-zakres
https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji-i-zakres


Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy dające 

podatnikom możliwość scentralizowania się, przy 

spełnieniu określonych warunków – powiązanie 

finansowe, ekonomiczne i organizacyjne. 

 

Do urzędu skarbowego składana będzie wówczas 

deklaracja obejmująca sprzedaż  i zakupy wszystkich 

podmiotów, zaś transakcje pomiędzy podmiotami 

tworzącymi grupę VAT nie będą podlegały 

opodatkowaniu podatkiem VAT. 
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Grupa VAT – 

fakultatywna 

centralizacja rozliczeń 


