
Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

I SA/Wr 451/16
Małoletni jako podatnik.

TEZA aktualna
1. Mimo, że prawo podatkowe nie wyklucza z kręgu podatników osób małoletnich wyłącznie ze
względu na wiek - wniosku takiego nie sposób wywieść z legalnej definicji podatnika zawartej w art.
7 § 1 o.p., to jednak dostrzec należy, że dla kwalifikowania określonego podmiotu jako podatnika
konieczne jest - w świetle przywołanego przepisu - podleganie obowiązkowi podatkowemu.

2. Błędne jest stanowisko , iż przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka
rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dziecka.

3. Różnica w brzmieniu przepisu art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f. w porównaniu do art. 53 § 1 i 2 k.c., nie
pozwala na zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego o pożytkach.

I.

II.

UZASADNIENIE

Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sędziowie WSA: Zbigniew Łoboda, Marta Semiczek (sprawozdawca).

Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3
sierpnia 2016 r. przy udziale sprawy ze skargi A. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby
Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku
dochodowego od osób fizycznych

uchylono zaskarżoną interpretację;

zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów na rzecz
strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów
postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne
Wnioskiem z dnia 12 listopada 2015 r. A. K. (Wnioskodawczyni Skarżąca) zwróciła się o udzielenie
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych.

W wniosku podała, że dnia (...) 2009 r. wraz z mężem nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to stanowiło przedmiot wspólności ustawowej. Postanowieniem z
dnia (...) 2013 r. sąd rejonowy stwierdził nabycie spadku po zmarłym mężu Zainteresowanej.
Wnioskodawczyni nabyła spadek wraz z małoletnimi dziećmi, w związku, z czym stały się one
współwłaścicielami spółdzielczego prawa własnościowego w częściach po 1/6

Postanowieniem z dnia (...) 2013 r. sąd rejonowy udzielił Wnioskodawczyni zgody na dokonanie
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletnich, polegającej na
sprzedaży w ich imieniu łącznie 2/6 udziału w prawie do lokalu, przy czym cena ze sprzedaży lokalu
nie mogła być niższa niż 200 000 zł.
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Sąd w postanowieniu zobowiązał Zainteresowaną jednocześnie do rozporządzenia kwotą uzyskaną
ze sprzedaży lokalu, w tym udziałów dzieci w prawie do lokalu stanowiącą majątek małoletnich w
ten sposób, że kwota 20 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia wynikającego z kredytu
zaciągniętego na zakup tego lokalu, kwota 138 000 zł zostanie przeznaczona na zakup lokalu
mieszkalnego trzypokojowego, a pozostała część kwoty zostanie przeznaczona na wyremontowanie
nowo zakupionego lokalu mieszkalnego. Sąd nie zadecydował o złożeniu uzyskanej ze sprzedaży
sumy odpowiadającej udziałom dzieci ani do depozytu sądowego, ani do założenia im lokat
bankowych do czasu osiągnięcia przez nich pełnoletności.

Zgodnie, więc z treścią postanowienia Wnioskodawczyni sprzedała w dniu (...) 2013 r. lokal
mieszkalny na podstawie aktu notarialnego za cenę 207 000 zł.

Za środki uzyskane ze sprzedaży (w tym środki odpowiadające udziałom małoletnich dzieci)
Wnioskodawczyni nabyła zgodnie z postanowieniem sądu lokal mieszkalny w innym mieście za 138
000 zł, koszty notarialne wyniosły 3 698 zł, spłaciła kredyt w wysokości 20 000 zł oraz
wyremontowała mieszkanie za kwotę ok. 14 000 zł. Nabycie lokalu mieszkalnego zostało
udokumentowane aktem notarialnym z dnia 5 lipca 2013 r.

Wszystkie wydatki zostały udokumentowane na imię i nazwisko Zainteresowanej, albowiem sąd
rodzinny nie wskazał by nabycie lokalu oraz wydatki na remont były udokumentowane również na
rachunek dzieci. Z treści punktu II postanowienia wynika, że sąd rodzinny zobowiązał
Wnioskodawczynię do rozporządzenia kwotą należącą do małoletnich dzieci, nie odnosząc się
jednak do tego czy nabyty lokal miał stanowić współwłasność Zainteresowanej i dzieci, czyli czy
miała ona nabyć lokal mieszkalny wskazując nie tylko siebie jako nabywcę, ale też i małoletnie dzieci.
Skoro sąd rodzinny w treści postanowienia nie zawarł tego rodzaju wskazań, Wnioskodawczyni
uznała, że ma prawo wszystkie te wydatki ponieść na swoje imię i nazwisko.

W związku z tym zadała pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni może doliczyć dochody małoletnich dzieci ze
sprzedaży ich udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu do swoich dochodów ze
sprzedaży udziałów w tym prawie i złożyć jedno zeznanie PIT-39 na swoje imię i nazwisko na łączną
sumę dochodu oraz rozliczyć w poz. 25 tego zeznania kwotę dochodu zwolnionego przy
uwzględnieniu, że wszystkie wydatki poczynione w okresie 2 lat zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są poniesione przez Wnioskodawczynię i
udokumentowane na jej imię i nazwisko.

Zdaniem Wnioskodawczyni, z treści art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wynika, że potencjalnie wszystkie dochody - poza wyraźnie wymienionymi w tym przepisie - dzieci
małoletnich mogą być doliczane do dochodów rodziców, niezależnie od tego, z jakich źródeł
przychodów pochodzą. Obejmuje to również dochód ze sprzedaży udziału wprawie do lokalu, jeśli
za zgodą sądu rodzinnego dochód ten został przekazany do dyspozycji rodzica będącego
przedstawicielem ustawowym dzieci i jego prawnym opiekunem. Zainteresowana uważa, że skoro
sąd zadecydował o takim, a nie innym, rozporządzeniu dochodem małoletnich dzieci, które de facto
było przekazaniem do jej dyspozycji tych środków, powinna złożyć jedno zeznanie PIT-39 na swoje
imię i nazwisko i ująć w nim dochód swój oraz małoletnich dzieci, a także kwotę dochodu
zwolnionego. Ponieważ jednocześnie wszystkie cele, na które Zainteresowana miała wydatkować
dochód ze sprzedaży lokalu zgodnie z postanowieniem sądu są celami wskazanymi w uldze z art. 21
ust. 1 pkt 131 ustawy może skorzystać z tej ulgi bez względu na to, że faktury i inne dokumenty
zostały wystawione wyłącznie na jej imię i nazwisko.

Zaskarżoną interpretacją Dyrektor Izby Skarbowej w P. działając w imieniu Ministra Finansów uznał
stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

Po omówieniu zasad opodatkowania dochodów ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych oraz
wskazaniu, że w opisanym stanie faktycznym przechód podlega opodatkowaniu Organ wskazał, że
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dochody małoletnich dzieci własnych i
przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów
oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba, że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania
pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Dalej wskazał, że u podstaw regulacji nakazującej łączyć dochody małoletniego dziecka z dochodami
jego rodziców lub rodzica samotnie go wychowującego leżą unormowania ustawy Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, wedle których rodzicom przysługuje względem małoletniego dziecka władza
rodzicielska (art. 93 § 1), która obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do



wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowania (art. 95 § 1), rodzice
zaś zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską
z należytą starannością (art. 101 § 1).

Dochód ze sprzedaży nieruchomości (udziału w niej) osoby małoletniej nie jest przekazywany
rodzicom. Sąd opiekuńczy najpierw musi wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości (sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność małoletniego jest czynnością
przekraczającą zakres zwykłego zarządu jego majątkiem, do którego z mocy prawa upoważnieni są
rodzice) następnie środki, co do zasady, złożone są w depozycie sądowym do czasu osiągnięcia
przez małoletniego pełnoletniości. Każde wydatkowanie pieniędzy odbywa się tylko za zgodą sądu,
także gdy chodzi o wydatkowanie na cele umożliwiające zwolnienie z opodatkowania przychodu ze
sprzedaży nieruchomości (udziału w niej).

Powyższe oznacza, że jeśli małoletnie dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczane do
dochodów rodziców, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zaznanie takie
wypełniają jednak i podpisują w imieniu dziecka rodzice (rodzic).

W rezultacie, w ocenie organu na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego Zainteresowana
nie ma podstaw prawnych umożliwiających jej doliczenie dochodów małoletnich dzieci ze sprzedaży
ich udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego do swoich dochodów z
tejże sprzedaży, jak również do złożenia jednego zeznania podatkowego na swoje imię i nazwisko na
łączną sumę dochodu.

Dochody małoletnich dzieci - jako odrębnych podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych - winny zostać rozliczone w podpisanych przez Wnioskodawczynię zeznaniach
podatkowych PIT-39 złożonych na ich imiona i nazwiska, jednakże to zagadnienie nie stanowi już
przedmiotu niniejszej interpretacji.

W konsekwencji, Zainteresowanej przysługuje prawo do skorzystania i rozliczenia w jej zeznaniu
podatkowym zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131, ale wyłącznie w części
odpowiadającej uzyskanemu przez Wnioskodawczynię - a nie przez małoletnie dzieci
Wnioskodawczyni - przychodowi (dochodowi) ze sprzedaży rzeczonego spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wydatkowanemu na nabycie i remont innego lokalu
mieszkalnego i to też wyłącznie w części tychże wydatków przypadającej na Zainteresowaną.

Wnioskodawczyni nie przysługuje natomiast w żadnej proporcji skorzystanie z ww. zwolnienia z racji
poniesienia wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na zbyte mieszkanie, ponieważ udziały w tym
mieszkaniu nabyła nieodpłatnie, bo częściowo w drodze darowizny, a częściowo w drodze
spadkobrania.

Nie zgadzając się z otrzymaną interpretacją Strona wezwała Ministra Finansów-organ upoważniony
Dyrektora Izby Skarbowej-do usunięcia naruszenia prawa.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając z upoważnienia Ministra Finansów, po ponownym
przeanalizowaniu sprawy nie znalazł podstaw do zmiany udzielonej interpretacji W skardze
wniesionej do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego Skarżąca w rzuciła naruszenie prawa i
materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (w zw. z art. 101 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W uzasadnieniu wywodziła, że konstrukcja opodatkowania dochodów małoletnich dzieci (z
wyłączeniem dochodów z pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku),
zakładająca w istocie traktowanie tych dochodów tak jakby były one dochodami rodziców, którzy
odpowiadają za ich prawidłowe rozliczenie i ujawnienie w zeznaniu rocznym, wyklucza przypisanie
małoletnim dzieciom Skarżącej w tym zakresie obowiązku podatkowego. Przemawia za tym użyte w
przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie "prawo pobierania
pożytków ze źródeł przychodów dzieci" stanowiące odpowiednik pojęcia występującego w art. 101 §
1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego "zarząd majątkiem dziecka". W konsekwencji przez pożytki ze
źródeł przychodów dziecka należy rozumieć przychody pochodzące ze źródeł wymienionych w art.
10 ust. 1 tej ustawy. Wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b tej ustawy jako źródło przychodów
"odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego" uzasadnia wniosek,
że pożytkiem tym będzie część ceny sprzedaży odpowiadająca udziałom dzieci w spółdzielczym
prawie do lokalu, jaką małoletnie dzieci uzyskały ze zbycia tego prawa. To Skarżącej w opisywanym
stanie faktycznym przysługiwało prawe pobrania pożytków z przychodów małoletnich dzieci
uzyskanych przez nich ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
bowiem tak też zadecydował sad rodzinny kształtując takie a nie inne rozporządzenie dochodem
małoletnich dzieci, które de facto było przekazaniem do jej dyspozycji tych środków. Skoro tak to w



tym stanie faktycznym nie można twierdzić, że Skarżąca nie posiadała prawa pobrania pożytków z
źródeł przychodów dzieci W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał
dotychczasowe stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Na wstępie należy podkreślić, iż zakres kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy
administracyjne określa ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1224 z późn. zm.), stanowiąc w art. 1 § 1 i § 2, że sądy
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji
publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W ramach tej
kontroli sąd stosuje środki przewidziane w art. 145-150 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718. z późn. zm.) -
w skrócie upsa. Powyższe oznacza, że zaskarżony akt administracyjny może zostać wzruszony przez
sąd tylko wówczas, gdy narusza prawo w sposób określony w powołanej ustawie; w przeciwnym
razie skarga podlega oddaleniu. "Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w
art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności." - art.
146 § 1 upsa.

Wskazać także należy, że zgodnie z art. 57a upsa "Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa
podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia
przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do
zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi
oraz powołaną podstawą prawną."

Istota sporu w istocie sprowadza się do oceny zasadności opodatkowania dochodowym od osób
fizycznych przychodu osoby małoletniej ze zbycia udziału w nieruchomości.

Przechodząc do oceny pozostałych zarzutów skargi, w pierwszej kolejności wypowiedzieć się należy
w kwestii podmiotowości prawnopodatkowej małoletnich. W świetle art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f.
okoliczność ta wpływa na sposób rozliczenia i opodatkowania osiąganego dochodu. Zasadą
pozostaje wówczas doliczenie dochodu uzyskanego przez małoletniego do dochodu rodziców, jeżeli
tylko nie zostali oni pozbawieni możliwości pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Z przepisu art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że podatnikiem jest m.in osoba fizyczna,
podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Skoro Ordynacja podatkowa
nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do pojęcia osoby fizycznej, to pojęcie to należy rozumieć w ujęciu
przepisów Kodeksu cywilnego. To zaś oznacza, że co do zasady podatnikiem może być każda osoba
pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona, lecz także: osoby niepełnoletnie (art. 10 § 1 k.c.), osoby
niemające zdolności do czynności prawnych (art. 12 k.c.), osoby mające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych (art. 15 k.c.). Na gruncie przepisów prawa podatkowego ma jednak miejsce
odmienne w stosunku do ujęcia cywilistycznego podejście do kształtowania uprawnień i
obowiązków osób fizycznych. Dotyczy ono przede wszystkim podmiotowości podatkowej
małoletniego, która kształtuje się niejednolicie nawet w obrębie jednego podatku (np. właśnie
podatku dochodowego od osób fizycznych). Jest ona pełna i nieograniczona w odniesieniu do trzech
rodzajów dochodów małoletniego (z pracy, ze stypendium, z przedmiotów oddanych mu do
swobodnego użytku), natomiast ma charakter warunkowy w odniesieniu do dochodów, które są
objęte zarządem rodziców małoletniego. Przepis art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi bowiem, że dochody
małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz
dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie
przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Rozwiązania przyjęte w tym zakresie na gruncie prawa podatkowego korelują z unormowaniami
prawa rodzinnego, które powierza rodzicom pieczę nad majątkiem małoletniego i przyjmuje, że co
do zasady dochody uzyskiwane z tego majątku powinny być przeznaczane na potrzeby dzieci,
rodzeństwa i inne uzasadnione potrzeby rodziny (patrz. art. 101 i art. 103 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego). Zatem mimo, że prawo podatkowe nie wyklucza z kręgu podatników osób
małoletnich wyłącznie ze względu na wiek - wniosku takiego nie sposób wywieść z legalnej definicji
podatnika zawartej w art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, to jednak dostrzec należy, że dla
kwalifikowania określonego podmiotu jako podatnika konieczne jest - w świetle przywołanego
przepisu - podleganie obowiązkowi podatkowemu. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9



Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.

sierpnia 2013 r., syg. akt II FSK 2480/11, wyraził pogląd, który Sąd orzekający w niniejszej sparwie
podziela, że konstrukcja opodatkowania dochodów małoletnich dzieci (z wyłączeniem dochodów z
pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku), zakładająca w istocie
traktowanie tych dochodów tak jakby były one dochodami rodziców, którzy odpowiadają za ich
prawidłowe rozliczenie i ujawnienie w zeznaniu rocznym, wyklucza przypisanie małoletniemu w tym
zakresie obowiązku podatkowego. Powinność przymusowego świadczenia pieniężnego spoczywa
bowiem na rodzicach rozliczających wspólnie dochody własne i dochody dziecka, uznawane w
świetle przywołanych wcześniej regulacji za dochody wspólne rodziny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że sprzedaż należących do małoletnich
udziałów w nieruchomości miała miejsce przed upływem 5 lat od jej nabycia i stanowi źródło
przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W niniejszej sprawie, w ocenie
Sądu nie zaistniały określone w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f. wyjątki od reguły doliczania dochodów
małoletnich dzieci do dochodów rodziców. Wnioskodawczyni, posiada nieograniczoną władzę
rodzicielską i przysługiwało jej prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
Sprawowała, bowiem zarząd majątkiem dzieci na podstawie art. 101 § 1 k.r.o. Organ nietrafnie
dopatruje się wyłączenia pobierania pożytku w konieczności uzyskania zgody Sądu Opiekuńczego
na sprzedaż nieruchomości. Umknęło przy tym uwadze organu, skarżąca uzyskała zgodę Sądu
Rodzinnego na pobranie ceny sprzedaży z tytułu zbycia udziału w nieruchomości dokonanej w
imieniu małoletnich oraz dalsze jej wydatkowanie na potrzeby rodziny. W konsekwencji trafne jest
stanowisko skarżącej, że w sprawie miał zastosowanie art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., gdyż użyte w tym
przepisie pojęcie "prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci" stanowi odpowiednik
pojęcia występującego w art. 101 § 1 k.r.o. "zarząd majątkiem dziecka". Rację ma zatem skarżąca, że
błędne było stanowisko organu, iż przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem
dziecka rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dziecka. Jak
wyżej podkreślono nieruchomość małoletnich pozostawała w zarządzie matki, a jej sprzedaż przez
Skarżącą, za zgodą Sądu opiekuńczego stanowiła czynność zarządu jego majątkiem. Natomiast, bez
znaczenia dla wyniku sprawy mają kwestie podnoszone przez organ, a dotyczące przeznaczenia
środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości.

Przepis art. 53 § 1 i 2 k.c. definiuje pojęcie pożytków z rzeczy w ujęciu cywilistycznym. W przepisie
art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., mowa jest o pobieraniu pożytków ze źródeł przychodów dzieci, a zatem w
ujęciu podatkowym. Analizując treść ww. przepisów, uznać należy za trafny wniosek skarżącego, że
różnica w brzmieniu przepisu art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f. w porównaniu do art. 53 § 1 i 2 k.c., nie pozwala
na zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego o pożytkach. Pojęcie źródeł przychodów zostało
wyjaśnione przez ustawodawcę podatkowego w przepisie art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. Wymienione w art.
10 ust. 1 pkt 8 lit. a jako źródło przychodów: odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz
udziału w nieruchomości, uzasadnia wniosek, że przez pożytki ze źródeł przychodów dziecka należy
rozumieć przychody pochodzące ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 tej ustawy. Powyższe
rozważania prowadzą do jednoznacznego wniosku, zbieżnego z zaprezentowanym w skardze, że
Skarżącej przysługiwało prawo pobierania pożytków ze źródła przychodu małoletnich dzieci, jakim
było w okolicznościach faktycznych sprawy, zbycie udziału w nieruchomości - art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a
u.p.d.o.f. Pożytkiem tym będzie cena sprzedaży, jaką małoletni uzyskał ze zbycia udziału w
nieruchomości.

W tym miejscu zauważyć należy, że doliczanie dochodu powinno następować z uwzględnieniem
źródła przychodów, co oznacza, że dochody małoletnich z określonego źródła dodawane są do
odpowiadającemu mu źródła przychodów rodzica.

Uwzględniając, zatem uniwersalny charakter zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., stwierdzić
należy, że w tym przypadku dochody małoletniego ze sprzedaży nieruchomości podlegają
opodatkowaniu na imię rodziców-w niniejszej sprawie Skarżącej.

Minister Finansów dokonując ponownej oceny wniosku Strony o wydanie interpretacji
indywidualnej uwzględni ocenę prawną wyrażoną w niniejszym wyroku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uchylił na podstawie art. 146 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zaskarżoną
interpretację.

Uwzględnienie skargi zobowiązuje Wojewódzki Sąd Administracyjny do zasądzenia na rzecz
skarżących kosztów postępowania (art. 200 Prawa o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi).




