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SJawno, dnia 10.10.20121'.
. -1710-112012

an
W6jt Gminy Siawno
01. M.e. Sktodo ws kiej 9

76-100 Stawno

w zahl.<..:zeniu przesy1a wniosek

0 i n terpre tacj~

przepis6w ustawy

0

podatkach i optatach Jokalnych w zwiqzku z planowanq od 01.01.20 13r. zrnianq zasad
optacania podatk6w przez najemc6w lokali mieszkalnych, naJezqcych do

I

WNIOSEK

o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow ustawy 0 pod atkach i optatach IOkalnych.

Na podstawie art. 14j~1 ustawy z dnia 29 si erpn ia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Oz. U z 2005r., Nr 8,
poz. 60) wnosz~ 0 wydanie interpretacji indywidualnej przepisow ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych przez Wojta Gminy Stawno .
, dzialajqce jako jednostki organizacyjne

na podstawie umow

cywilno-prawnych wynajmujq i wydzierzawiajq, jak r6wniez udost~pniajq nieodplatnie pracownikom
(uzyczenie) znajdujqce si~ w ich zarzqdzie nieruchomosci . Umowy takie zawierane Sq pomi~dzy
Skarbem Panstwa

reprezentowanym przez r

._ _

'3

zainteresowanymi .

W przypadku umow najmu czy uzyczenia, ktore zawierane Sq z pracownikami jednostki, umowa
okresla

oplaty

zwiqzane

L

korzystaniem

z nieruchomosci,

jednakze

nie

wskazuje

podmiotu

odpowiedzialnego za zaptat~ podatku od nieruchomosci.
W zwiqzku z przedstawionym stanem faktycznym, wnosz~ 0 rozstrzygniecie:
1. ezy osoby wynajmujqce budynki mieszkalne, lokale, budynki gospodarcze lub garale
(z wytqczeniem lokali mieszkalnych niestanowiqcych odr~bnych nieruchomosci) stanowiqce
powinny optacae podatek od nierucho m osci,

wtasnose Skarbu Panstwa

czy tez obowiqzek podatkowy ciqlY bezposrednio na wynajmujqcym?
Zdaniem wnioskodawcy podatnikiem winny bye osoby, kt6re wynajmujq lub nieodplatnie korzystajq z
nieruchomosci lub ich cz~sci , co wynika z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit . a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. (Oz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 j .t. z p6Zn. zm.) 0 podatkach i optatach lokalnych.
Zasady funkcjonowania

okreslone Sq w ustawie

z dnia 28 wrzesnia 1991r. 0 lasach (Oz. U. z 2011r., Nr 12 poz. 59 j.t. ze zm.).

Jest to panstwowa

jed nostka organizacyjna nieposiadajqca osobowosci prawnej, reprezentujqca Skarb Panstwa w zakresie
mienia, znajdujqcego si~ w jej zarzqdzie. Nie ulega takze wqtpliwosci, ii: wprost z przep isow, tj . art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. (Oz. U. z 201Or. Nr 95, poz. 613 j.t. z p6Zn. zm.) 0 podatkach i
optatach

lokalnych

wynika

odpowiedzialnose

jednostek

za

zaplat~

naleznego

podatku

od

nieruchomosci.
Jednakie zgodnie

Z.

3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. (Oz. U. z 201Or. Nr 95, poz. 613

j.t. z pozn . zm .) 0 podatkach i optatach lokalnych obowiqzek zaptaty podatku ciqiy na posiadaczach,
jeieli umowy cywilno-prawne zawarte zostaly z wtascicielem nieruchomosci. Wqtpliwosci mogq bye
zwiqzane z faktem, ie zarowno umowy uiyczenia, jak tei umowy najmu zawierane Sq nie bezpos red nio
z wlascicielem , ale za posrednictwem

jednostki organizacyjnej wtasciciela.

W ocenie jednak

wnioskodawcy kaida czynnose dokonana przez statio fisci Skarbu Panstwa jest czynnosci q Skarbu
Panstwa, gdyz jednostki te dziatajq w imieniu i na rachunek Skarbu Panstwa, a skoro tak, to obowiqzek
podatkowy ciqzy odpowiednio na posiadac za ch zaleznych .
Kolejne wqtpliwosci zwiqzane Sq z przepi sam i ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 0 ochronie praw
lokator6w, mieszkaniowym zasobie gm iny i

0

zmianie Kodeksu cywilnego (Oz. U. z 2005r., Nr 31 poz.

266 j.t.. z poin . zm.), ktore majq zastosowanie do lokali w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie bowiem z
art. 2 ust.l pkt 8a stanowi bowiem m.in. , ii na wydatki zwiqzane z utrzymaniem lokalu skladajq siE;
m.in. obciqiaj qcy wfa sciciela podatek od nieruchomosci.
W ocenie wnioskodawcy niniejsza niespojnosc nie uchyla zasady wynikajqcej z ustaw podatkowych,
ktore w sposob przedmiotowy jak i podmiotowy regulujq podatnikow konkretnych podatkow .
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stawno, 17 grudnia 2012 r,
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RBF-3120.1.

cfh .2012
INTERPRETACJA INDYWIDUAlNA

Wajt Gminy stawno dziatajqc na podstawie

art . 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz . U.

z 2012 r. Nr 749 ze zmian .) jako

organ podatkowy wtasciwy do wydania interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczqcej
interpretacji przepisaw ustawy a podatkach i optatach lokalnych stwierdza, ie stanowisko
. . _.. _

..

przedstawione we

wniosku

z dnia

10 paidziernika 2012 r.

( przekazanego Wajtowi Gminy Stawno dnia 10 paidziernika 2012 r. ) a udzielenie pisemnej
interpretacji indywidualnej przepisaw prawa podatkowego dotyczqcej ustawy z dnia
12 stycznia 2012 r. a podatkach i optatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95
paz. 613 ze zmian.), w zakresie przedstawionym we wniosku jest prawidtowe .
UZASADNIENIE

w dniu 10 paidziernika 2012 r. wystqpito

z wnioskiem

a udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczqcej ustawy z dnia
12 stycznia 2012 r. (przekazanym Wojtowi Gminy Stawno dnia 10 pazdziernika 2012 r. ).
Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

Wnioskodawca wyjasnit, ii zasady funkcjonowania
_ . _. __

okreslone Sq w ustawie z dnia 28 wrzesnia

(jednolity tekst Dz . U. z 2011 r.

1991 r. a lasach

Nr 12 paz. 59 ze zmian.). Jest to panstwowa jednostka

organizacyjna nie posiadajqca osobowosci prawnej reprezentujqca Skarb Panstwa w zakresie
mienia znajdujqcego si~ w jej zarzqdzie.
dziatajqce jako jednostki organizacyjne

na

podstawie umaw cywilno-prawnych wynajmujq i wydzieriawiajq, jak rawniei udost~pniajq
nieodptatnie pracownikom ( uiyczenie ) znajdujqce sit; w ich zarzqdzie nieruchomosci .
Umowy

takie

zawierane

Sq

pomit;dzy

Skarbem

Panstwa

)

reprezentowanym przez nadlesniczego, a zainteresowanymi. W przypadku umaw najmu czy
uiyczenia, ktare .

zawiera z pracownikami, umowa okresla

optaty zwiqzane

z korzystaniem z nieruchomosci, jednakie nie wskazuje podmiotu odpowiedzialnego za
zaptat~

podatku ad nieruchomosci.
W

zwiqzku

z powyiszym

stanem

faktycznym

I

wniosto

a rozstrzygnit;cie "ezy osoby wynajmujqce budynki mieszkalne, lokale, budynki gospodarcze
lub garaie ( z wytqczeniem lokali mieszkalnych nie stanowiqcych odrt;bnych nieruchomosci )

stanowiqce wtasnose skarbu Panstwa

) powinny optacac podatek

od nieruchomosci, czy tez obowiqzek podatkowy ciqzy bezposrednio na wynajmujqcym?"
Zdaniem wnioskodawcy -

1-

podatnikiem winny bye osoby, ktore

wynajmujq lub nieodptatnie korzystajq z nieruchomosci lub ich cz~sci. Co wynika z art. 3
ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

0

podatkach i optatach lokalnych

(jednolity tekst Oz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmian.) .
W ocenie wnioskodawcy kazda czynnose statio fisci Skarbu Panstwa ( w tym
przypadku

) jest czynnosci q Skarbu Panstwa, gdyz jednostki te dziatajq

w imieniu i na rachunek Skarbu Panstwa, a skoro tak to obowiqzek podatkowy ciqzy
odpowiednio na posiadaczach zaleznych.

Stan prawny:
Przedstawione we wniosku

,

0

interpretacj~

indywidualnq

zagadnienie lOstato rozstrzygni~te w drodze interpretacji ogolnej Ministra Finansow w dniu
19 pazdziernika 2012 r. sygnatura PL/Ls/833/89/APOj12/233, wydanej w celu zapewnienia
jednolitego stosowania przez wojtow, burmistrzow oraz prezydentow miast przepisow
prawa podatkowego w zakresie ustalenia podmiotu lObowiqzanego do zaptaty podatku od
nieruchomosci z tytutu nieruchomosci stanowiqcych wtasnose Skarbu Panstwa b~dqcych
w zarzqdzie Lasow Panstwowych udost~pnianych w drodze umowy pracownikom Stuzby
Lesnej do bezptatnego korzystania.
Z interpretacji tej wynika, ze w przypadku, gdy przedmiotem umowy uprawnionego
do

bezptatnego

organizacyjnej

pracownika Stuzby

mieszkania
Lasow

Panstwowych

jest

Lesnej

budynek

z przedstawicielem jednostki

mieszkalny:

jednorodzinny

bqdz

w zabudowie szeregowej, dodatkowo grunt oraz przynaleznosci, obowiqzek podatkowy
w podatku od nieruchomosci od budynku mieszkalnego ciqzy na pracowniku jako posiadaczu
nieruchomosci Skarbu Panstwa, niezaleznie od tego, czy budynek ten jest odr~bnym
od

gruntu

przedmiotem

wtasnosci.

Obowiqzek

ten

dotyczy

rowniez

pozostatych

przedmiotow opodatkowania ( lub ich cz~sci ), ktore obejmuje umowa ( grunt, budynki
gospodarcze itp .) .
Organ podatkowy podziela stanowisko

. odniesieniu do czynnosci

wykonywanych przez statio fisci Skarbu Panstwa oraz ich nast~pstw prawnych .
•,

jako panstwowa jednostka organizacyjna nie posiadajqca osobowosci

prawnej reprezentujq Skarb Panstwa w zakresie zarzqdzanego mienia. W sktad
"

wchodz q nast~pujqce jednostki organizacyjne: Dyrekcja Generalna Lasow

Panstwowych, regionalne dyrekcje Lasow Panstwowych, nadlesnictwa oraz inne jednostki
organizacyjne

nieposiadajqce

dokonywanych przez

osobowosci

prawnej.

Oznacza

to,

ze

stronq czynnosci

'e ( ich jednostki organizacyjne ), jest Skarb Panstwa

(lOb, uchwata Sktadu Siedmiu S~dzi6w Sqdu Najwyzszego -Izba Cywilna z 1994-10-14, III CZP

16/94}. Zdaniem organu podatkowego umowy cywilnoprawne zawarte przez

I

( statio fisci Skarbu Panstwa ) nalezy traktowae jak umowy zawarte z wtascicielem.
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy

podatkach i optatach lokalnych,

0

podatnikami podatku od nieruchomosci Sq osoby fizyczne,

osoby prawne, jednostki

organizacyjne, w tym spotki nieposiadajqce osobowosci prawnej,

b~dqce

posiadaczami

nieruchomosci lub ich cz~sci albo obiektow budowlanych lub ich cz~sci, stanowiqcych
wtasnose Skarbu Panstwa lub jednostki samorzqdu terytorialnego, jezeli posiadanie wynika
z umowy zawartej z wtascicielem, Agencjq Nieruchomosci Rolnych lub z innego tytutu
prawnego, z wyjqtkiem posiadania prz ez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiqcych
odr~bnych

nieruchomosci.
b~dqca

Umowa dzierzawy, najmu czy uzyczenia
wzajemne prawa i obowiqzki

pomi~dzy

umOWq cywilnoprawnq, reguluje

stronami, nie moze

natomiast wywierae skutkow

na gruncie przepisow prawa publicznego, do kt6rego nalezq przepisy podatkowe . Zapis
umowy przenoszqcy obowiqzek optacania podatku od nieruchomosci na dzierzawc~ nie
wywiera skutku w postaci przeniesienia na niego obowiqzku publicznoprawnego wtasciciela,
w szczegolnosci zas nie powoduje przeniesienia na dzierzawc~ wynikajqcego z ustawy
obowiqzku podatkowego w podatku od nieruchomosci, moze on petnie jedynie funkcj~
informacyjnq.

Obowiqzek

podatkowy

nie

moze

bye

modyfikowany

wolq

stron.

W orzecznictwie utrwalit si~ poglqd, iz trese umowy cywilnoprawnej ma skutek wytqcznie
mi~dzy

stronami

tej

umowy

i

nie

moze

modyfikowac

obowiqzkow

podatkowych

ksztaltowanych bezposrednio przez ustawy.
Wobec powyzszego, w obowiqzujqcym stanie prawnym, zawarcie umowy najmu
budynku mieszkalnego, lokalu ( za wyjqtkiem lokalu mieszkalnego nie stanowiqcego
odr~bnej

nieruchomosci

),

budynku

gospodarczego

lub

garazu

przenosi

obowiqzek

podatkowy z wtasciciela na posiadacza nieruchomosci lub jej cz~sci, jezeli nieruchomosci lub
jej cz~se jest wtasnosci q Skarbu Panstwa lub jednostki samorzqdu terytorialnego.
Wyjqtek stanowi jedynie posiadan~e- .-przez
osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie
........

- .

stanowiqcych odr~bnych nieruchomoS~.; \ I ; !
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wnioskodawcy przystuguje prawo dG...wniesienia $k<irgi na niniejsz'l interpretacj~ przepisow prawa
podatkowego. SkargE: wnosi siE: do Wojewodzk'iego -Sifdu Administracyjnego w Szczecinie po uprzednim
wezwaniu na pismie wtasciwego organu - w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym skari'lcy dowiedzial si~ lub mogl
si~ dowiedziec 0 wydaniu aktu lub podje.ciu innej czynnosci - do usuniE:cia naruszenia prawa (art. 52 § 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, - Prawo 0 postE:powaniu przed s'ldami administracyjnymi - Dz .U. Nr 153, poz.
POUCZENIE

...

'

1270, z poin. zm.). SkargE: do Wojewodzkiego S'ldu AdministracYJnego wnosi siE: w terminie trzydziestu dni od
dnia dor~czenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniE:cia naruszenia prawa, a jeieli organ nie udzielif
odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesiE:ciu dni od dnia wniesienia wezwania 0 usuniE:ciu naruszenia
prawa (art. 53 § 2, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 0 post~powaniu przed s'ldami administracyjnymi
Dz .U. Nr 153, poz . 1270, z pOln . zm.).
SkargE: wnosi siE: za posrednictwem organu, ktorego dziafanie lub bezczynnosc Sq przedmiotem sk arg i.

