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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PODATKOWYCH

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. 
w sprawie konsultacji podatkowych1 zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji 
podatkowych w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) 
transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych.

I. CEL KONSULTACJI

Uwzględniając postulaty podmiotów działających w sektorze nieruchomości komercyjnych, 
w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, Ministerstwo Finansów rozważa opracowanie 
możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy 
mogliby w poszczególnych przypadkach dokonywać:

(i) klasyfikacji przedmiotu transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych 
dla celów ww. podatków, tj. określenia czy w danej sytuacji zbycie 
nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części oraz

(ii) określenia należytego sposobu opodatkowania VAT danej transakcji 
zbycia/nabycia nieruchomości komercyjnej.

Zastosowanie się do opracowanych i przedstawionych zasad skutkowałoby brakiem podstaw 
do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w odniesieniu do klasyfikacji 
przedmiotu transakcji dla celów VAT  w przypadku transakcji zbycia/nabycia nieruchomości 
komercyjnych.

Chciałbym w szczególności, żeby dzięki wskazaniu konkretnych zasad uczciwi podatnicy 
wiedzieli, w jakich okolicznościach zbycie/nabycie nieruchomości komercyjnych podlega 
opodatkowaniu VAT, a w jakich stanowi czynność, do której nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 (ustawa o VAT). 

1 Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 122.
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 1221.
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II. OPIS ZAGADNIENIA BĘDACEGO PRZEDMIOTEM KONSULTACJI

Przedsiębiorstwo oraz jego zorganizowana część (ZCP) są zbywalne i mogą być przedmiotem 
obrotu jako całość.3 Prawidłowa klasyfikacja przedmiotu transakcji, tj. przedsiębiorstwo 
/ zorganizowana część przedsiębiorstwa lub poszczególne składniki majątkowe – ma 
decydujące znaczenie dla prawidłowego ustalenia skutków podatkowych transakcji.

Przedmiotem kontrowersji jest w szczególności to, czy w konkretnym przypadku zbycie 
nieruchomości komercyjnej spełnia kryteria do zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT –             
w świetle którego przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zastosowanie powyższej regulacji w odniesieniu do 
transakcji błędnie zaklasyfikowanych przez podatników jako transakcji opodatkowanych 
VAT (tj. zbycie poszczególnych odrębnych aktywów przedsiębiorstwa) wywołuje negatywne 
konsekwencje w szczególności dla podatników, którzy nabywają te nieruchomości. 
Kupującym w takim przypadku nie przysługuje bowiem prawo do odliczenia naliczonego 
VAT, który błędnie został wykazany przez sprzedającego. W konsekwencji także kupujący 
może być zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (jednak kwestia ta 
jako wtórna do zagadnienia opodatkowania VAT nie jest przedmiotem niniejszych konsultacji 
podatkowych). Z drugiej strony w przypadku, gdy sprzedający zbywając nieruchomość 
komercyjną nie zadeklaruje należnego VAT, z uwagi na błędne założenie, że przedmiot 
transakcji nie stanowi zbycia odrębnego poszczególnych aktywów, to będzie zobowiązany do 
wykazania kwoty należnego podatku oraz zapłaty zaległego podatku wraz odsetkami, jak 
również 30% sankcją.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wiele sporów koncentruje się na prawidłowej 
wykładni pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zdefiniowanego w art. 2 pkt 27e 
ustawy o VAT. Istnieją wątpliwości co do rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa na tle art. 6 
pkt 1 ustawy o VAT. Podkreślić należy, że kwestie będące przedmiotem konsultacji 
podatkowych były wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych (vide 
np. wyroki NSA: z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 1062/10, z dnia 4 października 
2011 r., sygn. akt I FSK 1589/10, z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 815/11, z dnia 20 
marca 2012 r., sygn. akt I FSK 815/11, z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1001/11,               
z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 1223/11, z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 
1586/11, z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt I FSK 1316/15).

Podkreślić również należy, że wyroki sądów administracyjnych zapadały w konkretnych 
stanach faktycznych, a co za tym idzie ich rozstrzygnięć nie można automatycznie odnosić 
do wszystkich tego rodzaju spraw. Także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) na tle konkretnych spraw odnosiło się do ww. kwestii w sposób ogólny 
pozostawiając ostateczną ocenę sądom krajowym4.

3 Wynika to wprost z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025,      
z późn. zm.), dalej: „Kc”. Zgodnie z art. 55[2] Kc czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo 
obejmuje wszystkie jego składniki, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów 
szczególnych – czyli jeśli przedmiotem umowy jest sprzedaż przedsiębiorstwa, to umowa obejmuje wszystkie 
jego składniki, nawet gdy wprost nie zostaną one wymienione w umowie. Wystarczające jest bowiem 
precyzyjne opisanie samego przedsiębiorstwa. Wyłączenie poszczególnych składników może wynikać jedynie             
z przepisów prawa albo z treści czynności prawnej. 
4 Zob. wyrok TSUE w sprawie C-497/01, pkt 55 oraz w sprawie C-444/10, pkt 45.
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Wynika to z faktu, że niejednokrotnie problematyczne jest ustalenie granicy „samodzielności” 
części przedsiębiorstwa i pojawia się pytanie, czy w danych okolicznościach część 
przedsiębiorstwa jest na tyle samodzielna, że mogłaby stanowić samodzielne 
przedsiębiorstwo. Warto zauważyć, że na trudność w abstrakcyjnym jednoznacznym 
wytyczaniu granic samodzielności, istotnie wpływa m.in. branża, w której działa dane 
przedsiębiorstwo.

III. ZAKRES KONSULTACJI

Chciałbym, żeby przedmiotem dyskusji w ramach konsultacji podatkowych były 
określone kryteria, które muszą zostać spełnione aby uznać, że transakcja dotycząca 
nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa (ZCP) wyłączone z zakresu VAT. W tym celu przedstawiam poniżej 
opis zagadnienia oraz propozycję elementów, które powinny być uwzględnione w trakcie 
dyskusji w ramach konsultacji podatkowych.

Uwagi wstępne

W takcie dyskusji należy rozważyć szczegółowe elementy transakcji, które mogą mieć 
znaczenie dla kwalifikacji składników majątku jako przedsiębiorstwa lub ZCP, takie jak m.in. 
(i) zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę 
przy pomocy szeregu składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz (ii) 
faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności wyłącznie w oparciu o składniki będące 
przedmiotem transakcji. Należałoby również rozważyć i objąć dyskusją moment na który 
poszczególne elementy powinny być oceniane dla potrzeb klasyfikacji konkretnej transakcji.
W trakcie dyskusji należy również rozważyć czy zespół składników majątkowych stanowiący 
przedsiębiorstwo lub ZCP powinien zawierać składniki pozwalające na kontynuowanie 
działalności gospodarczej realizowanej uprzednio przez zbywcę bez konieczności (i) 
angażowania przez nabywcę innych aktywów, które nie są przedmiotem transakcji lub (ii) 
podejmowania dodatkowych działań (np. zawarcia umów) niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej w oparciu o przejęte składniki.

Ponadto należy odnieść się do kwestii zawierania dodatkowych umów przez nabywcę 
nieruchomości. W tym aspekcie objąć dyskusją należy m.in. kwestię przeniesienia na 
nabywcę umów na media (ciepło, gaz, energia elektryczna, itp.). W przypadku bowiem tego 
typu umów z przyczyn biznesowych lub prawnych często nie są one przenoszone na nabywcę 
w ramach transakcji. Zwykle nabywca nieruchomości zawiera nowe umowy, często z tymi 
samymi dostawcami (na zbliżonych lub takich samych warunkach). Dodatkowo w praktyce 
zdarzają się sytuacje, że zbywca pozostaje stroną tych umów również w niedługim czasie po 
transakcji zbycia nieruchomości i refakturuje koszty mediów na nabywcę, który 
w tym okresie zawiera stosowne umowy z dostawcami mediów.

Opodatkowanie VAT  dostawy wynajętej nieruchomości

Należałoby rozważyć jakie elementy są wymagane i wystarczające do wystąpienia transakcji 
zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP w odniesieniu do dostawy wynajętej nieruchomości. 
W odniesieniu do danej transakcji należy rozważyć, oprócz przeniesienia standardowych 
elementów typowych dla transakcji nieruchomościowych opodatkowanych VAT, okoliczność 
przeniesienie także na rzecz nabywcy co najmniej kilku z następujących elementów jako 
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okoliczność, która wystarcza do określenia charakteru danej transakcji jako transakcji w 
zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP:

a) spraw i obowiązków z umów, na podstawie których udzielono zbywcę 
finansowania dłużnego na realizację lub nabycie przenoszonej nieruchomości,

b) umów o zarządzanie nieruchomością,

c) umów zarządzania aktywami,

d) należności o charakterze pieniężnym związanych z przenoszonym majątkiem, 

e) praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących rachunków bankowych 
zbywcy wykorzystywanych do rozliczeń z najemcami.

Przed przedstawieniem dalszych proponowanych elementów, które mają być objęte dyskusją 
na temat zasad opodatkowania dostawy nieruchomości komercyjnych należy wskazać na 
podstawowe pojęcia takie jak: standardowe elementy typowe dla transakcji 
nieruchomościowych, umowa o zarządzenia nieruchomością.

Za standardowe elementy typowe dla transakcji nieruchomościowych opodatkowanych 
VAT uznaje się elementy takie jak: grunt, budynek, budowle oraz przynależności, a także 
prawa  i obowiązki z umów najmu, które przechodzą na kupującego z mocy prawa, jak 
również prawa i obowiązki z umów najmu, na podstawie których wynajmowane 
powierzchnie nie zostały (i nie zostaną do dnia transakcji) przekazane najemcom. 

Przez umowę o zarządzanie nieruchomością rozumie się umowę, która ma na celu 
utrzymanie wartości nieruchomości, dotyczy głównie bieżącego zarządzania obiektem, 
przygotowywania raportów o nieruchomości, nadzorowania budżetu (w tym planowania 
ponoszonych nakładów kapitałowych), wprowadzania najemców do nieruchomości, 
bieżących kontaktów z najemcami, podpisywania protokołów wydania i zwrotu pomieszczeń, 
monitorowania zabezpieczeń złożonych przez najemców, ich uzupełniania lub odnawiania, 
monitorowania i ściągania płatności czynszów i zabezpieczeń oraz opłat serwisowych, 
monitorowania ubezpieczenia nieruchomości, jak również monitorowania ponoszonych 
kosztów i płatności z tytułu użytkowania wieczystego czy podatku od nieruchomości. 
Usługodawca może również świadczyć usługi pośrednictwa w zawieraniu lub negocjowaniu 
umów najmu w ramach kierunków wytyczonych przez Asset Managera lub właściciela 
nieruchomości. Usługi zarządzania nieruchomością są zwykle świadczone za stałym 
wynagrodzeniem lub procentowym, wyliczanym w zależności od wysokości czynszów 
najmu, przez personel obecny na terenie nieruchomości (np. dyrektora centrum handlowego).  

Przez umowę zarządzania aktywami rozumie się umowę o charakterze strategicznym, 
zawieraną zazwyczaj na poziomie grupy kapitałowej. Dotyczy ona w szczególności 
zagadnień finansowych, maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji, planowania działań, która  
mają na celu obniżenie kosztów i wzrost przychodów, odpowiedniego pozycjonowania 
obiektu (w tym poprzez odpowiedni dobór najemców i ich lokalizacji na terenie 
nieruchomości) i podejmowania innych wskazanych czynności w celu wzrostu wartości 
nieruchomości. Na podstawie umowy zarządzania aktywami przygotowywane są średnio 
i długoterminowe projekcje finansowe, zlecane są wyceny i rekomendacje działań, które mają 
na celu wzrost wartości nieruchomości. Umowa zarządzania aktywami może również 
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obejmować swym zakresem wyszukiwanie i negocjacje z kredytodawcami. Wynagrodzenie 
z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy zarządzania aktywami jest zwykle 
uzależnione od wysokości przychodu generowanego przez daną nieruchomość lub wzrostu jej 
wartości w czasie. Wykonywanie umowy zarządzania aktywami zazwyczaj nie wymaga 
obecności dedykowanego personelu na terenie nieruchomości.

Po przedstawieniu powyższych pojęć należy rozważyć szczegółowo w ramach dyskusji 
elementy istotne dla określenia zasad uznawania danej dostawy nieruchomości za zbycie 
przedsiębiorstwa lub ZCP.

Należy także rozważyć w trakcie dyskusji czy dla określenia charakteru danej transakcji jako 
transakcji w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP istotne jest, aby określone wymagane 
i wystarczające warunki zaistniały w określonym czasie przed zawarciem transakcji dostawy 
nieruchomości (tj. w trakcie prowadzenia działalności z wykorzystaniem nieruchomości 
będącej przedmiotem transakcji). W szczególności, czy w przypadku, gdy w określonym 
czasie (np. 6 miesięcy) przed zawarciem transakcji dostawy nieruchomości:

 zbywca nie był stroną umowy lub umów finansowania dłużnego, o których 
mowa w lit. a) powyżej, na realizację lub nabycie przenoszonej nieruchomości 
lub 

 zbywca nie był stroną umów o zarządzanie wskazanych w lit. b) lub c) powyżej 
lub 

 nie występowały należności o charakterze pieniężnym związane                                  
z przenoszonym majątkiem, o których mowa w lit. d) powyżej,

- dla uznania danej transakcji za transakcję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP 
konieczne jest spełnienie innych przesłanek (np. wszystkich pozostałych przesłanek 
wskazanych w lit. a) - e) powyżej) przed zawarciem transakcji zbycia nieruchomości.

Należy także objąć dyskusją elementy będące integralnym przedmiotem transakcji, które w 
żadnym stopniu nie wpływają na klasyfikację i ocenę, czy zbycie danej nieruchomości 
stanowi dostawę towaru podlegającą VAT, czy też pozostające poza jego zakresem jako 
zbycie przedsiębiorstwa (lub ZCP). W tym kontekście należałoby w szczególności rozważyć 
następujące elementy transakcji:

 ruchomości stanowiące wyposażenie budynku,
 prawa z zabezpieczeń prawidłowego wykonania obowiązków wynikających               

z umów najmu ustanowionych przez najemców (np. prawa z gwarancji 
bankowych, depozytów, deklaracji o dobrowolnym poddaniu się egzekucji),

 prawa z gwarancji należytego wykonania przez wykonawców prac związanych  
z pracami budowlanymi / remontowymi prowadzonymi w budynku,

 prawa i obowiązki wynikające z umów serwisowych, w tym m.in. umów 
dotyczących świadczenia usług ochrony obiektu, sprzątania, obsługi 
nieruchomości (tzw. facility management agreement), itp.,

 prawa autorskie na wskazanych w dotyczących ich umowach polach 
eksploatacji, w tym prawa autorskie do projektu budynku, prawa autorskie                  
i prawo ochronne na zastrzeżone znaki towarowe,

 prawa z licencji do oprogramowania wykorzystywanego do obsługi 
nieruchomości,

 prawa do domen internetowych dotyczących nieruchomości. 
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W trakcie rozważań należy rozróżnić sytuację, gdy prawa i obowiązki z umów o zarządzanie 
nieruchomością i zarządzanie aktywami zostają przeniesione na nabywcę w ramach 
transakcji, której przedmiotem jest wynajęta nieruchomość, tj. dochodzi do przejęcia starej 
umowy, od sytuacji, kiedy nabywca sam zawiera takie umowy, nawet z tymi samymi 
podmiotami, które świadczyły ww. usługi zarządzania na rzecz zbywcy.

Dodatkowo dla określenia zasad kwalifikowania dostaw nieruchomości komercyjnych dla 
celów VAT należy rozważyć:

 czy okoliczność, że w ramach swojej działalności nabywca nieruchomości 
uprzednio wynajmowanych także wykorzystuje te nieruchomości do 
działalności w zakresie wynajmu nieruchomości, jest istotna i jednoznacznie 
wskazuje, że doszło do zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP,

 czy kluczowa jest okoliczność, czy na moment transakcji przenoszony na 
nabywcę zespół składników zawiera odpowiedni zespół aktywów (zaplecze) 
umożliwiający kontynuację działalności prowadzonej przez zbywcę.

Uwzględnienie określonych sytuacji praktycznych

Chciałbym, żeby w przedmiocie dyskusji w ramach konsultacji podatkowych były także 
uwzględnione określone sytuacje praktyczne, w których szczególnego rozważenia wymaga 
uznanie, czy transakcja dotycząca nieruchomości komercyjnej stanowi transakcje objętą 
zakresem opodatkowania VAT, czy też transakcję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub 
ZCP wyłączoną z zakresu VAT. W tym celu przedstawiam poniżej opis zagadnień 
sytuacyjnych, które w szczególności powinny być uwzględnione w trakcie dyskusji w ramach 
konsultacji podatkowych.

Zagadnienie sytuacyjne 1

Przedmiotem transakcji jest nieruchomość, która została wybudowana i skomercjalizowana 
przez zbywcę, przy czym przedmiotem działalności zbywcy zasadniczo nie jest wynajem 
nieruchomości (oprócz wynajmowania nieruchomości w celu komercjalizacji i przygotowania 
jej do dostawy). Czy wskazana okoliczność jest istotna i wskazuje że taka transakcja dostawy 
nie stanowi w istocie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, niezależnie od faktu, czy na 
kupującego zostały przeniesione również wspomniane powyżej umowy o zarządzanie, itp. 
Przedmiot działalności kupującego (tj. wynajem nieruchomości i jej późniejsza dostawa) jest 
inny niż przedmiot działalności zbywcy (tj. działalność dewelopera).

Zagadnienie sytuacyjne 2

Czy w sytuacji gdy przedmiotem transakcji jest wynajmowana nieruchomość, przy czym 
kupującym jest dotychczasowy najemca tej nieruchomości, który wykonuje w niej działalność 
gospodarczą, która nie polega na podnajmie tej nieruchomości na rzecz innych podmiotów, to 
takie okoliczności dostawy są istotne i wskazują, że nie dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa 
lub ZCP.

Zagadnienie sytuacyjne 3

Czy okoliczność, że transakcja ma charakter tzw. leasingu zwrotnego (sale and leaseback) 
jest istotna w przedmiotowych rozważaniach i okoliczność taka wskazuje, że nie dochodzi do 
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zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP. Innymi słowy, jeśli przedmiotem transakcji jest 
nieruchomość (niezależnie czy jest ona wynajmowana przez zbywcę, czy też zbywca 
prowadzi w niej jakąkolwiek inną działalność gospodarczą, np. produkcyjną), która następnie 
ma zostać przez nabywcę oddana zbywcy do używania na podstawie umowy leasingu (sale 
and leaseback) lub innej umowy o podobnym charakterze, to jest to okoliczność wskazująca, 
że taka dostawa nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP z uwagi na fakt, że w takim 
przypadku zasadniczym celem transakcji leasingu zwrotnego jest udzielenie przez nabywcę 
finansowania na rzecz zbywcy, a nie kontynuacja działalności zbywcy.

Zagadnienie sytuacyjne 4

Zbywca jest właścicielem pawilonu z lokalami usługowymi, a po jego nabyciu nabywca 
wyburzy pawilon i wybuduje budynek biurowy – ale to nastąpi dopiero po upływie pewnego 
czasu.

Czy w sytuacji gdy przedmiotem transakcji jest wynajmowana nieruchomość, to okoliczność 
że nabywca nabył nieruchomość w celu wzniesienia zupełnie nowych obiektów, co nastąpi 
pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń i po wyburzeniu dotychczasowych 
obiektów (przy takim stanie faktycznym możliwe jest utrzymywanie przez pewien czas umów 
najmu, które przechodzą na nabywcę z mocy prawa, czyli de facto w początkowym okresie 
następuje kontynuacja działalności do czasu jej „wygaszenia”), jest istotna i wskazuje że taka 
transakcja dostawy nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, z zastrzeżeniem, że 
nabywca rozwiązał umowy w najwcześniejszym możliwym terminie, w którym nie poniesie 
on negatywnych skutków zakończenia umów zawartych przez zbywcę.

Uwzględnienie orzecznictwa TSUE

Proponowana dyskusja w ramach konsultacji podatkowych powinna uwzględniać 
w szczególności stanowisko TSUE, które odnosi się do zagadnienia. Z orzecznictwa 
Trybunału można wyprowadzić znaczące wnioski na potrzeby rozpatrywanego zagadnienia. 
Przede wszystkim, należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem TSUE podstawowym 
elementem oceny planowanej transakcji powinno być ustalenie, czy dochodzi do 
przeniesienia działającego biznesu, a nie tylko pojedynczych aktywów.

W orzeczeniach TSUE podkreśla się, że ocena, jakie dobra – ruchome lub nieruchome – są 
niezbędne do utworzenia przedsiębiorstwa lub ZCP, musi być dokonywana „z punktu 
widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej”5. W odniesieniu do transakcji, 
które są przedmiotem tego dokumentu, należy podkreślić, że istota działalności gospodarczej 
sprowadza się do osiągania zysku z tytułu najmu powierzchni komercyjnych w relacji do 
kosztów obsługi obiektu (na które składają się koszty zarządzania oraz spłata finansowania 
udzielonego przez podmioty trzecie). 

Dla prowadzenia tego typu działalności niezbędne jest m.in. zapewnienie efektywnego 
zarządzania i administrowania nieruchomością, a także zapewnienie jej świadczeń 
serwisowych oraz dostaw mediów i usług komunalnych. W tym kontekście, na uwagę 
zasługują w szczególności tezy TSUE, które wskazują, że aby nastąpiło przekazanie 

5 Wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 Christel Schriever, pkt 26.
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przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, konieczne jest, by całość przekazanych 
składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej6.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPINII

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. Uprzejmie informuję, że analizie będą 
poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych 
propozycji. 

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na 
stronie Ministerstwa Finansów w dziale „Działalność“ w zakładce „Konsultacje podatkowe“ 
dostępnej pod linkiem:
http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe
Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikacji zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu 
zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych. 
Minister Finansów informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem 
uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 
Proszę o przesyłanie w terminie 3 tygodni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia 
propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w wersji elektronicznej (dodatkowo proszę 
o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.nieruchomoscikomercyjne@mf.gov.pl. 

       Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

                                                                        Leszek Skiba
                                                             /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

6 Wyrok TSUE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-651/11 X BV, pkt 34.
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