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Przedmiot wniosku: 2 (dwa) zdarzenia przyszte. 

WNIOSEK 0 WYDANIE PISEMNEJ INTERPRET ACJI 

PRZEPISOW PRAWA PODATKOWEGO 


Dzialajqc na podstawie art. 14j w zwiqzku z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 
Podatkowa (tekst jednolity r- I I --- ,An ~'" .,."" ; dalej : Ordynacja podatkowa ) oraz udzielonego mi '>'W"l 

pelnomocnictwa, w imienit.. .. _ ,...... . . _ . . . _,... __ . _ dalej : Wnioskodawca lub Sp61ka wnosz~ 0 wydanie 
pisemnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, CO do 
zastosowania art. 3 ust. 5 ustawy 0 podatkach i 

oplatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 95, poz. 613 ze zm. -Upoi). dalej : 

Opis zdarzenia przysztego 

Sp61ka jest wlascicielem nieruchomosci gruntowej zabudowanej polozonej na obszarze tutejszej 

gminy. Przedmiotowe nieruchomosci skladajq si~ z kilkunastu dzialek ewidencyjnych uj~tych w jednej 

ksi~dze wieczystej . Na tej nieruchomosci posadowiony jest jeden budynek. 


Sp61ka rozwaza ustanowienie odr~bnej wlasnosci dw6ch (Iub wi~cej) lokali w budynkach 

posadowionych na tej nieruchomosci. 


Sp61ka rozwaza r6wniez przeniesienie ulamkowej cz~sci prawa wlasnosci jednego (Iub wi~cej) z tych 

lokali na rzecz przedmiotu trzeciego (Nabywca) . 
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W wyniku tych dzialan , Wnioskodawca oraz Nabywca stanie si~ z mocy prawa wlascicielem 
(wsp61wIascicielem) dw6ch (Iub wi~cej) odr~bnych lokali i/lub jednoczesnie wsp61wlascicielem w 
odpowiednich cz~sciach ulamkowych powierzchni wsp61nych budynku znajdujqcego si~ na tej 
nieruchomosci oraz uzytkownikiem wieczystym powierzchni gruntu. 

Pytanie przyporzC\dkowane do zdarzenia przysztego: 

W kontekscie przedstawionego zdarzenia przyszlego, Wnioskodawca zwraca si~ z nast~pujqcymi 
pytaniami: 

1. 	 Czy w przypadku, gdy na nieruchomosci posadowiony jest jeden budynek i w tym budynku 
ustanowiona zostanie odr~bna wlasnosc co najmniej dw6ch lokali , to podatek od nieruchomosci 
od cz~sci budynku stanowiqcych wsp6lwlasnosc (cz~sci wsp6lnych) oraz od gruntu powinien 
zostac ustalony wedlug proporcji w jakiej powierzchnia uzytkowa lokali stanowiqcych odr~bne 
nieruchomosci (b~dqce wlasnosciq Wnioskodawcy) pozostawac b~dzie do calkowitej 
powierzchni uzytkowej budynk6w, a w konsekwencji - zgodnie z art. 3 ust. 5 Upoi - podstaw~ 
opodatkowania w podatku od nieruchomosci powinna stanowic Iqczna powierzchnia uzytkowa 
lokali wyodr~bnionych b~dqcych wlasnosciq Wnioskodawcy oraz udzial w cz~sciach wsp61nych 
budynku i w powierzchni gruntu obliczony przy zastosowaniu powyzszej proporcji? 

2. 	 Czy powyzsze zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomosci znajdq 
r6wniez zastosowanie w przypadku, gdy wlasnosc jednego z odr~bnych lokali lub w jednym z 
lokali zostanie przeniesiony udzial w nieruchomosci na podmiot trzeci (Nabywc~)? 

Stanowisko Wnioskodawcy 

1. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy na nieruchomosci posadowiony jest jeden budynek i 
w tym budynku ustanowiona zostanie odr~bna wlasnosc co najmniej dw6ch 

lokali, to podatek od nieruchomosci od cz~sci budynk6w stanowiqcych wsp61wlasnosc (cz~sci 
wsp6lnych) oraz od gruntu powinien zostac ustalony wedlug proporcji w jakiej powierzchnia 
uzytkowa wszystkich lokali stanowiqcych odr~bnq nieruchomosc (b~dqcych wlasnosciq 
Wnioskodawcy), pozostawac b~dzie do calkowitej powierzchni uzytkowej budynk6w, a w 
konsekwencji - zgodnie z art. 3 ust. 5 upoi - podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci 
powinna stanowic Iqczna powierzchnia uzytkowa lokali wyodr~bnionych b~dqcych wlasnosciq 
Wnioskodawcy oraz udzial w cz~sciach wsp61nych budynk6w i w powierzchni gruntu obliczony przy 
zastosowaniu powyzszej proporcji. 2. W ocenie Wnioskodawcy, powyzsze zasady ustalania 
podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomosci znajdq r6wniez zastosowanie w przypadku, 
gdy wlasnosc jednego z odr~bnych lokali lub w jednym z lokali zostanie przeniesiony udzial w 
nieruchomosci na podmiot trzeci (Nabywc~), przy czym w takim przypadku podatek od cz~sci 
wsp61nych oraz lokali stanowiqcych wsp61wlasnosc ciqzy na Wnioskodawcy oraz Nabywcy 
solidarnie. 

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy 

AD.1. 

Podstawa opodatkowania 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Upoi obowiqzkowi podatkowemu w podatku od nieruchomosci podlegajq 
podatnicy b~dqcy wlascicielami nieruchomosci. Jezeli nieruchomosc stanowi wsp61wlasnosc dw6ch 
lub wi~cej podatnik6w, w6wczas - na podstawie art. 3 ust. 4 upoi -obowiqzek podatkowy ciqzy 
solidarnie na wszystkich wsp61wlascicielach . Podstaw~ opodatkowania dla grunt6w stanowi ich 
powierzchnia , natomiast dla budynk6w - powierzchnia uzytkowa. 
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Tym samym, osoba prawna b~dqca wylqcznym wlascicielem nieruchomosci dla potrzeb 
opodatkowania podatku od nieruchomosci deklaruje calq powierzchni~ tej nieruchomosci. W 
przypadku wsp6fwlasnosci , wsp61wlasciciele zObowiqzani Sq Iqcznie do uiszczenia podatku 
odpowiedzialn i za zobowiqzanie w podatku od nieruchomosci od cz~sci wsp61nych na zasadach 
odpowiedzialnosci solidarnej, niezaletnie od posiadanego udzialu we wsp61wlasnosci. 

Powytsza regula opodatkowania wsp61wlasnosci ulega istotnej modyfikacji w sytuacji , gdy 
ustanowiona jest odr~bna wlasnosc lokali. W6wczas nie stosuje si~ art. 3 ust. 4 Upoi, bowiem w 
takiej sytuacji przepis ten wyraznie odsyla do regulacji zawartej wart. 3 ust. 5 i stanowiqcej lex 
specialis wzgl~dem art. 3 ust. 4 Upoi. Przepis ten reguluje spos6b opodatkowania podatku od 
nieruchomosci powierzchni budynku oraz gruntu stanowiqcych wsp61wlasnosc (cz~sci wsp6Ine)1, w 
sytuacji gdy wyodr~bniono wlasnosc lokali. Jednoczesnie, przytoczona regulacja prawna, ustalajqc 
zasady opodatkowania nieruchomosci wsp6lnej , nie modyfikuje zasad opodatkowania samych lokali. 
Podstaw~ opodatkowania nadal stanowi ich powierzchnia utytkowa. 

Z tresci art. 3 ust. 5 Upoi jasno wynika, te wlasciciel wyodr~bnionego lokalu (Iokali) celem ustalenia 
swojego udzialu w powierzchniach wsp61nych powinien odniesc powierzchni~utytkowq lokalu (Iub 
lokali) , kt6rego jest wlascicielem, do powierzchni utytkowej calego budynku. Tak ustalony 
wsp6lczynnik wlasciciel lokalu (Iub lokali) powinien nast~pnie odniesc do powierzchni wsp61nych i 
zadeklarowac jako podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci. 

Spos6b obliczania udzialu w powierzchniach wsp61nych nieruchomosci zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 
5 Upoi motna przedstawic ponitszym wzorem: 

Powierzchn ia wyodr~bnionego 
lokal u(loka li) 

x Powierzchnia cz~sci = Podstawa opodatkowania 
wsp61nej cz~sci wsp61nej 

Calkowita powierzchnia budynku 

Powytsza analiza art. 3 ust. 5 Upoi zgodna jest z poglqdami prezentowanymi przez doktryn~ prawa 
podatkowego. Przykladowo, prof. L. Etel , wskazuje w komentarzu 2 do tego przepisu , it: "Wyodui!bnienie 
wlasnosci lokali w budynku skutkuje tym, te podatek od cZriJsci tego budynku i gruntu stanowiqcego 
wsp61wlasnose nalety ustalae na takich zasadach, te odnosi siriJ powierzchnie utvtkowa lokalu do 
powierzchni utvtkowej calego budynku i tak ustalong proporcje stosuje do powierzchni wsp61nych 
czesci budynku i gruntu. 
Na przyklad powierzchnia lokalu osoby fizycznej wynosi 100 m2, a powierzchnia utytkowa budynku 
1000 m2. Stosunek tych powierzchni wynosi 1110. Ten ulamek odnosi siriJ do powierzchni gruntu i do 
powierzchni cZriJsci budynku stanowiqcych wsp61wlasnose (suszarnia, strych, piwnica). Wlasciciellokalu 
powinien wiriJc otrzymae decyzjriJ z wyliczonym podatkiem od 100 m2 lokalu, 1110 powierzchni gruntu, 
1110 powierzchni strychu itp. Osoba prawna briJdqca wlascicielem takiego lokalu sama powinna w 
deklaracji wyliczye ww. proporcje ina ich podstawie kwotriJ placonego podatku. " 

W tym miejscu nalety podkresli6, it skora ustawodawca wprowadzi! do Upoi przepis szczeg61ny (lex 
specialis), tj . art. 3 ust. 5, w kt6rym zawarl innq zasad~ obliczania podstawy opodatkowania w 
odniesieniu do powierzchni wsp61nej nit ta wyratona wart. 3 ust. 4 (lex generali), logiczne jest, te 
uczynil to celem uregulowania sytuacji opisanych wart. 3 ust. 4 i ust. 5 w spos6b odmienny (zgodnie z 
zasadq lex specialis derogat legi generali). 

Powytsze stanowisko znajduje potwierdzenie r6wniet w orzecznictwie sqd6w administracyjnych, kt6re 
jest w odniesieniu do przedstawianej sytuacji jednolite. Dla przykladu motna wskazac na wyrok 
Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn . II FSK 647/11) , w kt6rym sqd 
podtrzymal dotychczas dominujqce stanowisko i wskazal, m.in ., it: 
(. ..) art. 3 ust. 4 u.p.o.l. stanowi 0 solidarnym opodatkowaniu wsp61wlasnosci (wsp6Iposiadania) 
nieruchomosci lub obiektu budowlanego, wyrainie jednak wSkazujqc in fine na zastrzetenie ust. 5 ww. 
artykulu. Prawidlowo wiriJc wywi6dl Sqd wojew6dzki, te nie mote bye mowy 0 wsp61stosowaniu na 
gruncie przedmiotowego stanu faktycznego ustep6w 4 i 5 art. 3 u.p.o.l .. jak tego chce organ (. . .), gdyt 
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ten drugi przepis stanowi lex specialis wzgledem pierwszego z wvmienionvch [zaznaczenie 
Wnioskodawcy] Przypomniec nalety, te zgodnie z § 23 ust. 3 Zasad Techniki Prawodawczej (Oz. U. Nr 
100, poz. 908), jeteli od kt6regos z element6w przepisu szczeg610wego przewiduje sif? wyjqtki lub kt6rys 
z element6w tego przepisu wymagauscislenia, przepis formulujqcy wyjqtki lub uscislenia zamieszcza 
sif? bezposrednio po danym przepisie szczeg610wym. Taka tet jest konstrukcja omawianego art. 3 
u.p.o.I., gdzie przepis ustanawiajqcy wyjqtek (ust. 5) nastf?puje bezposrednio po przepisie okreslajqcym 
zasadf? w odniesieniu do opodatkowania nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych wsp61nych (ust. 4). 
Oodatkowo ten ostatnio wskazany przepis wyratnie odsyla do przepisu stanowiqcego wyjqtek, jakim 
jest an. 3 ust. 5 u.p.o.l. Oczywiste jest bowiem, te zwrot "z zastrzeteniem ust. 5", kt6rym operuje art. 3 
ust. 4 u.p.o.I., nalety interpretowac jako odeslanie (zob. G. Wierczynski, Redagowanie i oglaszanie 
akt6w normatywnych. Komentarz, Lex nr 55404). Zatem we wskazanym zakresie organ argumentuje w 
istocie w oderwaniu 0 tresci koncowej cZf?sci przepisu art. 3 ust. 4 u.p.o.I., a w zwiqzku z tym z 
pominif?ciem dyrektywy interpretacyjnej lex specialis derogat legi generali. " 

Wczesniej, Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Warszawie wydal prawomocny wyrok z dnia 2 lutego 
2009 r., sygn. III SAIWa 2535/08, w kt6rym jednoznacznie przedstawil metode liczenia ulamka 
opisanego wart. 3 ust. 5 upoi. WSA wskazal, iz: 
"Z cytowanego przepisu wynika zatem w spos6b jednoznaczny, it w mianowniku ulamka, wedlug 
kt6rego wylicza sif? w ramach art. 3 ust. 5 u.p.o.l. ciqtqcy na wlascicielach lokali obowiqzek 
podatkowy uwzglf?dnia sif? "powierzchnif? utytkowq calego budynku". 

Kwestie prawne 

Z perspektywy cywilistycznej, ustanowienie odr~bnej wlasnosci lokali reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 
1994 roku 0 wlasnosci lokali (tekst jednolity Dz.U. Nr 80, poz. 903 ze zm. - dalej: Uwl). 

Zgodnie z art. 2 Uwl, samodzielnym lokalem jest wydzielona trwalymi scianami w obr~bie budynku izba 
lub zesp61 izb przeznaczonych na staly pobyt ludzi, kt6re wraz z pomieszczeniami pomocniczymi sluzq 
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych - moze stanowic odr~bnq nieruchomosc (odr~bny przedmiot 
wlasnosci). Odr~bnq wlasnosc lokali mozna ustanowic na podstawie umowy, a takze jednostronnej 
czynnosci prawnej wlasciciela nieruchomosci albo orzeczenia sqdu znoszqcego wsp6lwlasnosc ( art. 7 
ust. 1 Uwl). 

Art. 10 Uwl jednoznacznie potwierdza mozliwosc ustanawiania odrebnej wlasnosci dla poszczeg61nych 
lokali przez wlasciciela nieruchomosci: 
"Art. 10 Wlasciciel nieruchomosci mote ustanawiac odrf?bnq wlasnosc lokali dla siebie, na mocy 
jednostronnej czynnosci prawnej. W takim wypadku stosuje sif? odpowiednio przepisy 0 ustanowieniu 
odrf?bnej wlasnosci w drodze umowy. " 

Stanowisko to znajduje potwierdzenie r6wniez w doktrynie. Przykladowo, D. Kurek w komentarzu do 
prawa nieruchomosci3 , stwierdza, ze: 
"Wlasciciel nieruchomosci mote wyodrf?bnic jednostronnym oswiadczeniem wszystkie lokale wjednym 
akcie notarialnym lub pojedynczo - w jednym akcie wyodrf?bnic jeden lokal. (. .. .) Ootychczasowy 
wlasciciel gruntu i budynku jako jego cZf?sci skladowej staje sif? wlascicielem lokali znajdujqcych sif? w 
tym budynku, a przestaje byc wlascicielem gruntu, kt6rego jest ad tego momentu wsp6lwlascicielem, 
przy czym wszystkie udzialy naletq do niego, a pomimo to wsp61wlasnosc nie ustaje, co wydaje sif? 
sytuacjq raczej wyjqtkowq. Obecnie jednak docenia sif? praktycznq donioslosc tej instytucji, ulatwiajqcej 
obr6t i sprzyjajqcej jego pewnosci oraz bezpieczenstwu. " 
Wlascicielowi wyodr~bnionego lokalu przysluguje, jako prawo zwiqzane z prawem wlasnosci lokalu, 
okreslony udzial w nieruchomosci wspolnej (art.3 ust. 1 Uwl). Zgodnie z art.3 ust.2 Uwl nieruchomosc 
wspolnq stanowi grunt oraz cz~sci budynku i urzqdzenia, kt6re nie sluzq wylqcznie do uzytku wlascicieli 
lokali. 

Podsumowujqc, lokal stanowiqcy odr~bnq wlasnosc, to nieruchomosc skladajqca si~ z: 
(i) z wlasnosci samego lokalu (ewentualnie z pomieszczeniami przynaleznymi), oraz 
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(ii) 	 ulamkowego udzialu we wlasnosci gruntu i wsp61nych cz~sci budynku lub budynk6w, czyli 
udzialu w nieruchomosci wsp6lnej. 

Zgodnie z art. 24 ustawy a ksi~gach wieczystych i hipotece dla katdej nieruchomosci prowadzi si~ 
oddzielna ksi~g~ wieczystq co oznacza, te jedna ksi~ga wieczysta to jedna nieruchomosc, bez wzgl~du 
na to z ilu dzialek ewidencyjnych si~ sklada i ile budynk6w na tych dzialkach si~ znajduje. Reasumujqc, 
w przypadku gdy na nieruchomosci znajduje si~ kilka budynk6w, a w jednym z tych budynk6w zostanie 
wyodr~bniona wlasnosc co najmniej dw6ch lokali, to podstawa opodatkowania powinna zostac ustalona 
zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 5 upoi. 

AD. 2. 

W ocenie Wnioskodawcy, powytsze zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku ad 
nieruchomosci znajdq r6wniet zastosowanie w przypadku, gdy wlasnosc jednego (Iub kilku) z 
odr~bnych lokali zostanie przeniesiona na podmiot trzeci (Nabywc~), tak ze wlasnose wyodr~bnionych 
lokali b~dzie nalezala tylko do jednego podmiotu . 
Jednak w przypadku, gdy w jednym z lokali zostanie przeniesiona ulamkowa cz~se lokalu (cz~sc 
nieruchomosci) na podmiot trzeci (Nabywc~) to lokal ten stanowie b~dzie odr~bny przedmiot 
opodatkowania i podatek dla tej nieruchomosci powinien bye obliczony w odr~bnej deklaracji 
podatkowej. Dla tego lokalu (nieruchomosci obowiqzek podatkowy) ciqzy solidarnie na wszystkich 
wsp6lwlascicielach (Wnioskodawcy i Nabywcy). 

Nadmienic nalezy, ze zgodnie z art.6 ust.9 Upoi Podatnik ma obowiqzek zlotyc deklaracj~ podatkowq 
w terminie 14 dni ad dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajqcych powstanie tego obowiqzku, co w 
przypadku ustanowienia odr~bnej wlasnosci lokalu ma miejsce w momencie wpisu do ksi~gi wieczystej 
(art. 7 ust. 2 Uwl) , w przypadku zbycia lokalu juz wydzielonego b~dzie to data sprzedazy. 

Oswiadczenie: 

Zgodnie z art. 233 § 1 w zwiqzku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U Nr 88, 
poz. 553,Z p6tn. zm.) , kto sklada falszywe oswiadczenie majqce sluzyc za dow6d w postf?powaniu 
sqdowym lub w innym postf?powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia 
wolnosci do lat 3. 

Ja nizej podpisany, pouczony a odpowiedzialnosci karnej z art. 233 § 1 w zwiqzku z § 6 Kodeksu 
karnego za skladan ie falszywych oswiadczen skladam, stosowne do art. 14b § 4 ustawy -Ordynacja 
podatkowa oswiadczenie nast~pujqcej tresci: 
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Oswiadczam, ze elementy stanu faktycznego obj~te wnioskiem 0 wydanie interpretacji, w dniu zlozenia 
wniosku nie Sq przedmiotem toczqcego si~ post~powania podatkowego, kontroli pod atkowej , post~powania 
kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz ze w tym zakresie sprawa nie zostala rozstrzygni~ta CO do jej 
istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 

J J I' 

/ 

Zalqczniki: 

Zalqcznik 1 - potwierdzenie dokonania optaty za wniosek 

Zalqcznik 2 - poswiadczone za zgodnosc z oryginalem p~nomocnictwo 


Zalqcznik 3 - potwierdzenie dokonania oplaty skarbowej za pelnomocnictwo 


Wroclaw, 29.05.2014 r. 

ul nl 

PELNOMOCNICTWO 

Stosownie do art. 32 i art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania 
adrninistracyif'p(Yf' {i t n7 TT z ")(\(\(\ nr OQ ~~~ ~~,!., ... ~ 7rn \ i" ni7ei nodoisany F r 1 {\'71 

~~ ----.--.~~/'-----

_~ __ ..... _A"", ,I. • ..L '(l~UU;:)l'\.l_fSU -', vu-", ~ •., ,U:SLClh" \0-...... _ _,I, 

.. . _ •• m :.,,;"'1l1U 0p6lki i na jej rzecz w sprawie wydania indywidualnej interpretacji v.' 

podatkowej, w tyrn do zlozenia wniosku, reprezentacji oraz odebrania zaswiadczenia oraz wszelkich 
innych niezbydnych czynnosci. Pelnornocnik na podstawie niniejszego pelnornocnictwa rna prawo 
udzielenia substytucji. 

/ I I , / 

(podpis) ( 
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