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Drodzy Czytelnicy,
Najnowszy raport
„Doing Business” –
raport sporządzany
przez Bank Światowy –
obejmuje okres od
drugiej połowy 2011 do
końca pierwszego
półrocza 2012 roku i
ocenia gospodarki 185
państw pod kątem jak
łatwo jest w nich
prowadzić interesy
(engl. „doing
business”). Ocenie
zostały poddane
przepisy prawne

obowiązujące w 185 państwach. Ocena opiera się na 10
kryteriach, do których należą: rozpoczęcie działalności,
procedura pozwoleń na budowę, dostęp/użytkowanie
elektryczności, rejestracja/ewidencja nieruchomości
gruntowych, otrzymanie kredytu, ochrona inwestorów,
płacenie podatków, handel transgraniczny, wykonywanie
umów, likwidacja/upadłość.

W porównaniu z poprzednio ocenianym okresem Polska
zdołała poprawić swoją lokatę o 7 miejsc, tzn. z miejsca 62
przesunęła się na miejsce 55. Państwo polskie zostało uznane
za „global top improver” (najlepszego globalnego
reformatora), gdyż wprowadziło znaczne ułatwienia w
kwestiach rejestracji nieruchomości gruntowych, płacenia
podatków, wykonywania umów oraz likwidacji/upadłości.
Gdyby zostały wprowadzone kolejne ułatwienia w odniesieniu
do „doing business”, atrakcyjność Polski dla inwestorów
wzrosłaby jeszcze bardziej. Szczególnie wysoko w rankingu
Polska plasuje się pod względem udzielania kredytów.
Niemcy zajmują 20 miejsce na liście rankingowej Doing
Business. Szczególnie dobrze zostało ocenione wykonywanie
umów.

Kolejny interesujący raport to Foreign Direct Investment
Index, sporządzony przez A. T. Kearney. Przedstawia ranking
państw, które według szacunków managerów dużych
przedsiębiorstw cieszą się największym zaufaniem
inwestorów. W roku 2007 Polska zajmowała 22 miejsce na tej
liście rankingowej, w roku 2010 – miejsce 6, zaś w roku 2012
miejsce 23. Zaufanie inwestorów do Niemiec jest stabilne, a w
ostatnich latach nawet wzrosło. W roku 2007 Niemcy znalazły
się na miejscu 10, a w latach 2010 i 2012 zajmowały miejsce
5.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury naszego biuletynu
prawniczego, w którym publikujemy m.in. artykuł o
wybranych zmianach w polskiej ustawie o podatku od
towarów i usług w 2013 i 2014 roku.

Z wyrazami szacunku

Henning von Zanthier, LL.M. (Rechtsanwalt/radca prawny)
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oraz Magdalena Stawska-Höbel (Rechtsanwältin)

do góry 

UMOWA O KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI
W CELU BUDOWY I EKSPLOATACJI FARMY
WIATROWEJ NIE JEST UMOWĄ DZIERŻAWY

Sąd Najwyższy w
wyroku z dnia
05.10.2012 roku, sygn.
akt IV CSK 244/12,
orzekł, że umowa o
korzystanie z
nieruchomości w celu
budowy i eksploatacji
farmy wiatrowej nie
jest umową dzierżawy
w rozumieniu
Kodeksu cywilnego,
ale że jest to umowa
nienazwana, do której
w zakresie w niej
nieuregulowanym

mogą mieć odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego dotyczące dzierżawy.

W uproszczeniu przedmiotowy wyrok został wydany w
następującym stanie faktycznym: strony sporu zawarły
umowę, którą nazwały umową dzierżawy (na czas 30 lat
liczony od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na
budowę), na mocy której pozwany jako wydzierżawiający –
właściciel nieruchomości oddał je w części powodowi w
dzierżawę w celu wybudowania siłowni wiatrowych wraz ze
stacją rozdzielni, stacją pomiarową i transformatorową oraz
koniecznymi drogami dojazdowymi i dojściami w celu ich
eksploatacji, a powód jako dzierżawca był obowiązany płacić
czynsz.

W okresie obowiązywania umowy doszło do konfliktu między
stronami, finałem którego było oświadczenie pozwanego o
uznaniu za nieważną umowy dzierżawy z uwagi na brak
elementów przedmiotowo istotnych w postaci przedmiotu
dzierżawy i czynszu dzierżawnego, zaś na wypadek uznania
tej umowy za inną niż umowa dzierżawy umowę o korzystanie
z nieruchomości, pozwany złożył oświadczenie o jej
wypowiedzeniu na podstawie art. 3651 k.c.

Powód wniósł do Sądu powództwo o ustalenie istnienia
między stronami stosunku prawnego dzierżawy. Sądy obu
instancji oddaliły powództwo stojąc na stanowisku, iż łącząca
strony umowa nie jest umową dzierżawy w rozumieniu art.
693 § 1 k.c., lecz umową nienazwaną.

Powyższy pogląd podzielił również Sąd Najwyższy. Sąd
Najwyższy wskazał, że zgodnie z art. 693 § 1 i 2 k.c., przez
umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez
czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje
się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz, który może
być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego
rodzaju, a także oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że prawo do postawienia –
na podstawie stosunku prawnego zobowiązaniowego – na
nieruchomości gruntowej turbin wiatrowych wraz z innymi
koniecznymi budowlami w celu ich eksploatacji jest
uprawnieniem do korzystania z gruntu, co odpowiada
jednemu z koniecznych elementów przedmiotowo istotnych
(essentialia negotii) umowy dzierżawy. Drugiego z uprawnień
wynikających z łączącej strony umowy, polegającego na
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przetwarzaniu będących w ruchu wolnych mas powietrza przy
pomocy zainstalowanych na gruncie elektrowni wiatrowych w
energię elektryczną, a następnie jej odsprzedaży
przedsiębiorstwu energetycznemu, nie sposób zakwalifikować
jako pobierania pożytków z nieruchomości w kodeksowym
znaczeniu.

Sąd Najwyższy podniósł, że: „(…) przemieszczające się masy
powietrza nad gruntem stanowiącym przedmiot umowy (…),
które wprawiają w ruch mechanizm zainstalowanych turbin
wiatrowych, produkujący energię elektryczną nie są częścią
składową tegoż gruntu (…), a tym samym pożytkiem
naturalnym (…). Z kolei otrzymywanej energii elektrycznej w
wyniku przetworzenia energii wiatrowej również nie można
zaliczyć do pożytku naturalnego, gdyż nie pochodzi z gruntu,
lecz z urządzeń technicznych zamontowanych na tym
gruncie, zaś uzyskiwanych przez uprawnionego korzyści ze
sprzedaży tej energii nie sposób identyfikować z pożytkami
cywilnymi, bowiem (…) to nie nieruchomość będzie stanowiła
przedmiot stosunku prawnego z przedsiębiorstwem
energetycznym, lecz sprzedaż energii elektrycznej”.

Zdaniem Sądu Najwyższego, łącząca strony umowa jest
pozbawiona elementu przedmiotowo istotnego (essentialia
negotii) stosunku dzierżawy, tj. prawa do pobierania
pożytków z oddanej do korzystania nieruchomości.
Przemieszczające się masy powietrza, otrzymywana energia
elektryczna oraz korzyści ze sprzedaży energii elektrycznej
nie stanowią pożytków z nieruchomości w rozumieniu art.
693 § 1 k.c.

W ocenie Sądu Najwyższego, łącząca strony umowa jest
rodzajem umowy nienazwanej – zawartej w ramach zasady
swobody umów przewidzianej w art. 3531 k.c. – do której w
zakresie w niej nieuregulowanym mogą mieć odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego normujące umowę
dzierżawy.

Powyższe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma duże
znaczenie dla inwestorów branży wiatrowej. Szczególnie
istotne jest, że Sąd Najwyższy nie zakwalifikował
analizowanej umowy jako umowy najmu. Umowę najmu
można bowiem w niektórych przypadkach, tj. gdy umowa nie
jest zawarta między przedsiębiorcami, wypowiedzieć już po
10 latach jej obowiązywania, mimo iż umowa została zawarta
na dłuższy okres.

Karolina Barałkiewicz-Sokal, radca prawny

do góry 

WYBRANE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU
OD TOWARÓW I USŁUG W 2013 I 2014
ROKU

Ustawa z 23.11.2012
roku o zmianie ustawy
o podatku od towarów
i usług oraz
niektórych innych
ustaw zawiera szereg
daleko idących zmian,
które wejdą w życie w
dniu 01.04.2013 roku,
niektóre przepisy
nowelizacji wejdą w
życie później, czyli
01.01.2014 roku.
Poniżej przedstawione
zostanie tylko kilka z
nich, a dotyczą one
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zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT,
który będzie w większości przypadków powiązany z
momentem dokonania dostawy towarów lub wykonania
usługi, a nie daty wystawienia faktury, jak w obecnym stanie
prawnym.

Od 01.01.2014 roku zasadą będzie powstanie obowiązku
podatkowego z chwilą dokonania dostawy towarów lub
wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5, 7-11, art. 14 ust.
6, art. 20 i art. 21 ust. 1 (art. 19a ust. 1 ustawy
nowelizującej). Obecnie obowiązująca zasada powstania
obowiązku podatkowego z chwilą wydania towaru lub
wykonania usługi jest w rzeczywistości w bardzo szerokim
zakresie modyfikowana przez art. 19 ust. 4, stanowiący o
powstaniu tego obowiązku w momencie wystawienia faktury
(tj. w ciągu siedmiu dni od sprzedaży). Aktualna regulacja
zezwala więc na przesunięcie powstania obowiązku na
następny okres rozliczeniowy (w przypadku sprzedaży
dokonanej pod koniec miesiąca). Poprzez uchylenie art. 19
ust. 4 nie będzie to już możliwe - tj. obowiązek podatkowy –
co do zasady – powstanie na koniec miesiąca, w którym
usługa została wykonana (dokonano sprzedaży). W
nowelizacji utrzymano zasadę obecnie obowiązującą (art. 19
ust. 11), według której otrzymanie części należności (m.in. w
szczególności przedpłaty, zaliczki, zadatku) rodzi obowiązek
podatkowy z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do
otrzymanej części (art. 19a ust. 8 ustawy nowelizującej).

Na skutek nowelizacji uchylony zostanie art. 19 ust. 10
ustawy, który jako moment powstania obowiązku
podatkowego w przypadku dostawy lokali i budynków określa
chwilę otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż
30. dnia od dnia wydania. Od dnia wejścia w życie nowelizacji
w odniesieniu do dostawy lokali i budynków będą miały
zastosowanie zasady ogólne.

Nowelizacja dotyczy też powstania obowiązku podatkowego w
odniesieniu do dostawy mediów (m.in. energii elektrycznej,
cieplnej, świadczenia usług telekomunikacyjnych), dla których
obecny art. 19 ust. 13 pkt 1 jako moment powstania tego
obowiązku wskazuje upływ terminu płatności, jeżeli został on
określony w umowie dotyczącej rozliczeń z tytułu ich
wykonania. Ustawa nowelizująca przy dostawie mediów, dla
której, w związku z jej świadczeniem, ustalane są następujące
po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje usługę za
wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą
się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia
usługi. Zatem aktualnie obowiązek podatkowy powstaje z
upływem płatności, a na skutek zmian (art. 19a ust. 5 pkt 4
ustawy nowelizującej) będzie on powstawał z chwilą
wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem
terminu płatności, do którego odnoszą się rozliczenia lub
płatności.

Łukasz Dachowski, radca prawny, doradca podatkowy

do góry 

WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. MOŻE POTRĄCIĆ
SWOJĄ WIERZYTELNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI

Sąd Najwyższy w
uchwale z dnia
12.01.2010 roku, sygn.
akt III CZP 117/09
orzekł iż: „Wspólnik
spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
może potrącić swoją
wierzytelność wobec
spółki z
wierzytelnością spółki

 



względem wspólnika z
tytułu dopłat”.

Kwestia uiszczania
dopłat przez

wspólników sp. z o.o. została uregulowana w przepisach
Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Zgodnie z art. 177
§ 1 K.s.h., umowa spółki może zobowiązywać wspólników do
dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w
stosunku do udziału. Nadto, dopłaty powinny być nakładane i
uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich
udziałów (art. 177 § 2 K.s.h.). Wielkość i terminy dopłat
oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników (art. 178
§ 1 zd. 1 K.s.h.).

W przedmiotowej sprawie wątpliwość, czy dopuszczalne jest
potrącenie wierzytelności wspólnika sp. z o.o. wobec spółki z
wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu dopłat,
powstała na gruncie przepisu art. 14 § 4 K.s.h., zgodnie z
którym wspólnik spółki z o.o. i akcjonariusz spółki akcyjnej
nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki z
wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej
wpłaty na poczet udziałów lub akcji, przy czym nie wyłącza
to potrącenia umownego. 

Rozstrzygając powyższy problem Sąd Najwyższy wskazał, że
dopłaty są zbliżone swym charakterem prawnym do wkładów,
czyli wpłat na udziały, gdyż – tak jak wpłaty na udziały –
realnie powiększają majątek spółki. Uzyskane w ich wyniku
środki finansowe są przeznaczane na zasilenie kapitału
zapasowego i mogą być przez spółkę wykorzystane do
realizacji planowanych inwestycji, do sfinansowania bieżącej
działalności, zwiększenia wiarygodności kredytowej lub na
pokrycie strat. Dopłaty zwiększają środki własne spółki, lecz
nie powiększają udziałów wspólników, a w konsekwencji –
wielkości kapitału zakładowego. W doktrynie przyjmuje się w
związku z tym, że dopłaty są rodzajem świadczenia leżącego
pośrodku między pożyczką a wniesieniem wkładu.
Podstawową cechą dopłat jest ich czasowy charakter, zgodnie
bowiem z art. 179 § 1 K.s.h., dopłaty mogą być zwracane
wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty
wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty nie są więc
źródłem środków przeznaczonych na trwałe finansowanie
działalności spółki. W konsekwencji dopłaty, chociaż zbliżone
do wpłat na udziały, różnią się od nich tym, że nie są
bezwzględnie bezzwrotne i nie powodują zwiększenia
kapitału zakładowego spółki.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, kapitał zapasowy spółki – w
przeciwieństwie do kapitału zakładowego – nie ma charakteru
obligatoryjnego, a jego wysokość nie podlega zgłoszeniu do
sądu rejestrowego. Jego celem jest pokrywanie strat, jakie
mogą powstać w toku działalności spółki. Zarówno kapitał
zakładowy, jak i kapitał zapasowy pełnią funkcję gwarancyjną,
która jest jednakże inaczej rozumiana; w przypadku kapitału
zakładowego chodzi o utrzymanie przez spółkę wolnych
aktywów o wartości równej temu kapitałowi, natomiast w
przypadku kapitału zapasowego jedynie o możliwość
zwolnienia aktywów i przeznaczenia ich na pokrycie strat.

Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że instytucja potrącenia
ustawowego została uregulowana w art. 498 – 505 Kodeksu
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cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z art. 499 k.c. potrącenie
następuje przez oświadczenie złożone drugiej stronie, czyli
przez jednostronną czynność prawną jednego z wierzycieli
wzajemnych. Ze względu na tę właśnie cechę potrącenia,
pozwalającą na jednostronną ingerencję w sferę prawną
drugiej strony, ustawodawca w pewnych wypadkach wyłączył
stosowanie tej instytucji. Uczynił to w interesie wierzyciela,
wobec którego potrącający składa oświadczenie przewidziane
w art. 499 k.c. Przypadki niedopuszczalności potrącenia
zostały wyczerpująco wymienione w art. 505 k.c., przy czym
ostatni z tych zakazów dotyczy wierzytelności, co do których
potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.
Zdaniem Sądu Najwyższego, art. 505 k.c. powinien być
tłumaczony ściśle, dlatego wyłączenie potrącenia
przewidziane w przepisie szczególnym musi być wyraźne.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 roku, sygn.
akt III CZP 117/09, ma duże znaczenie praktyczne,
albowiem jednoznacznie rozstrzyga kwestię
dopuszczalności potrącenia wierzytelności wspólnika
spółki z o.o. wobec spółki z wierzytelnością spółki
względem wspólnika z tytułu dopłat. Na tej podstawie
możliwe jest np. potrącenie wierzytelności wspólnika
spółki z o.o. z tytułu pożyczki udzielonej przez tego
wspólnika spółce z wierzytelnością spółki względem tego
wspólnika z tytułu dopłat, co doprowadzi do szybszego i
pewnego zaspokojenia wzajemnych wierzytelności
poprzez ich umorzenie. Należy jednak pamiętać, że
potrącenie wierzytelności wspólnika spółki z o.o. wobec
spółki z wierzytelnością spółki wobec wspólnika z tytułu
należnej wpłaty na poczet udziałów (w przypadku
podwyższenia kapitału zakładowego) nie będzie możliwe,
a to z uwagi na zakaz przewidziany w art. 14 § 4 K.s.h.

Sabina Guzenda, radca prawny
 

do góry 

ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
1. Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia
20.11.2012 roku wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 58/12
orzekł, że: „Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą
stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także
wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu
cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. -
Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264)”.

2. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11.10.2012
roku, sygn. akt III CZP 52/12: „Strony umowy dzierżawy mogą
wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego udzielenia
dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego do
zapłaty zaległego czynszu (art. 703 zdanie drugie k.c.)”.

3. W uchwale z dnia 20.12.2012 roku, sygn. akt III CZP
84/12, Sąd Najwyższy orzekł, że: „Uchwała zgromadzenia
wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego narusza dobre
obyczaje w rozumieniu art. 249 § 1 K.s.h.”.

4. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28.11.2012
roku, sygn. akt III CZP 66/12: „Podstawą ustalenia opłaty za
wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest
wartość roszczenia pieniężnego określona we wniosku (art.
45 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji, jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231,
poz. 1376 ze zm.)”.

Oprac. Sabina Guzenda, radca prawny
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