
PREZYDENT 
MIASTA RZESZOWA 

FN-W.3120.6.2.2014 Rzeszow,4.08.2014 r. 

1 - -. ,- . - - . 

- - - - - ,- - 
t ..... . _. _ .. _ 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2012r., poz. 749 z poi:n. zm .), Prezydent Miasta Rzeszowa stwierdza, .ze 
stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29.05 .2014 r. r. (data wptywu 12.0R ~014 
r.), przez - z siedzibq w "'- ..... 
:'--':"'r~ - : '-- J - - reprezentowana przez r 0 wydanle 
interpretacji przepisow prawa podatkowego, tj. zastosowania art. j u~l. ,J ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i optatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 
z poi:ri. zm ., zwanej dalej: upol) jest: 
- odnosnie 1- ego zdarzenia przyszfego - nieprawidtowe, 
- odnosnie 2-ego zdarzenia przysztego-nieprawidtowe, prawidtowe w cz~sci 

dotyczC\cej lokalu jako odr~bnego przedmiotu opodatkowania, 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14j § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej 
wfasciwosci interpretacje indywidualne wydaje wojt, burmistrz (prezydent miasta), 
starostR Ii ,h rY'\!:IrC:7~~Qk- \Mnipw6dztwa. 

':', '-', ... '" . :to.zyta wniosek 0 wydanie pisemnej interpretacji 
przepisow prawa pOdatKowego w sprawie zastosowania art. 3 ust. 5 upol. 

Wniosek zostat zto.zony z zachowaniem wszystkich formalnych wymogow, jakie 
Sq nato.zone na wnioskodawc~ przez przepisy ww. ustawy Ordynacja podatkowa. 

W przedmiotowym wniosku zostaty przedstawione nast~pujC\ce zdarzenie 
przyszte: 
Spotka jest wfascicielem nieruchomosci gruntowej, zabudowanej poto.zonej na 
obszarze gminy Miasto Rzeszow. Przedmiotowe nieruchomosci sktadajq si~ 



z kilkunastu dzia+ek ewidencyjnych uj~tych w jednej ksi~dze wieczystej. Na tej 
nieruchomosci posadowiony jest jeden budynek. 
Sp6+ka rozwaza ustanowienie odr~bnej w+asnosci dw6ch (Iub wi~cej lokali 
w budynkach posadowionych na tej nieruchomosci. Sp6+ka rozwaza r6wniez 
przeniesienie u+amkowej cz~sci prawa w+asnosci jednego (Iub wi~cej) z tych lokali na 
rzecz przedmiotu trzeciego (nabywca). W wyniku tych dzia+an, Wnioskodawca oraz 
nabywca stanie si~ z mocy prawa w+ascicielem (wsp6+W+ascicielem) w odpowiednich 
cz~sciach u+amkowych powierzchni wsp61nych budynku znajdujqcego si~ na tej 
nieruchomosci oraz uzytkownikiem wieczystym powierzchni gruntu. 

W zwiClzku z powyzszym, zadano nast~pujClce pytania: 
1. 	 Czy w przypadku, gdy na nieruchomosci posadowiony jest jeden budynek 

i w tym budynku ustanowiona zostanie odr~bna w+asnosc co najmniej dw6ch 
lokali, to podatek od nieruchomosci od cz~sci budynku stanowiqcych 
wsp6+w+asnosc (cz~sci wsp6lnych) oraz od gruntu powinien zostac ustalony 
wed+ug proporcji w jakiej powierzchnia uzytkowa lokali stanowiqcych odr~bne 
nieruchomosci (b~dqce wtasnosciq Wnioskodawcy) pozostawac b~dzie do 
catkowitej powierzchni uzytkowej budynk6w, a w konsekwencji - zgodnie z art. 
3 ust. 5 upol - podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci powinna 
stanowic +qczna powierzchnia uzytkowa lokali wyodr~bnionych b~dqcych 
w+asnosciq Wnioskodawcy oraz udzia+ 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 znajd q r6wniez zastosowanie w przypadku, gdy wtasnosc 
jednego z odr~bnych lokali lub w jednym z lokali zostanie przeniesiony udziat 
w nieruchomosci na podmiot trzeci (nabywc~)? 

Zdaniem Wnioskodawcy: 

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy na nieruchomosci posadowiony jest 
jeden budynek i w tym budynku ustanowiona zostanie odr~bna wtasnosc co najmniej 
dw6ch lokali, to podatek od nieruchomosci od cz~sci budynk6w stanowiqcych 
wsp6ffltasnosc (cz~sci wsp6lnych) oraz od gruntu powinien zostac ustalony wedtug 
proporcji w jakiej powierzchnia uzytkowa wszystkich lokali stanowiqcych odr~bnq 
nieruchomosc (b~dqcych wtasnosciq Wnioskodawcy), pozostawac b~dzie do 
catkowitej powierzchni uzytkowej budynk6w, a w konsekwencji - zgodnie z art. 3 ust. 
5 upol - podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci powinna stanowic 
tqczna powierzchnia uzytkowa lokali wyodr~bnionych b~dqcych wtasnosciq 
Wnioskodawcy oraz udziat w cz~sciach wsp61nych budynk6w i w powierzchni gruntu 
obliczony przy zastosowaniu powyzszej proporcji. W ocenie Wnioskodawcy, 
powyzsze zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomosci 
znajdq r6wniez zastosowanie w przypadku, gdy wtasnosc jednego z odr~bnych lokali 
lub w jednym z lokali zostanie przeniesiony udzia+ w nieruchomosci na podmiot trzeci 
(Nabywc~), przy czym w takim przypadku podatek od cz~sci wsp61nych oraz lokali 
stanowiqcych wsp6+wtasnosc ciqzy na Wnioskodawcy oraz Nabywcy solidarnie. 



AD.1. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 upol obowiqzkowi podatkowemu w podatku od 
nieruchomosci podlegajq podatnicy b~dqcy wtascicielami nieruchomosci. Jezeli 
nieruchomosc stanowi wsp6twtasnosc dw6ch lub wi~cej podatnik6w, w6wczas - na 
podstawie art. 3 ust. 4 upoi - obowiqzek podatkowy ciqzy solidarnie na wszystkich 
wsp6twtascicielach. Podstaw~ opodatkowania dla grunt6w stanowi ich powierzchnia, 
natomiast dla budynk6w - powierzchnia uzytkowa. 

Tym samym, osoba prawna b~dqca wytqcznym wtascicielem nieruchomosci dla 
potrzeb opodatkowania podatku od nieruchomosci deklaruje catq powierzchni~ tej 
nieruchomosci. W przypadku wsp6twtasnosci, wsp6twtasciciele zobowiqzani Sq 
tqcznie do uiszczenia podatku i odpowiedzialni za zobowiqzanie w podatku od 
nieruchomosci od cz~sci wsp61nych na zasadach odpowiedzialnosci solidarnej, 
niezaleznie od posiadanego udziatu we wsp6twtasnosci. 

Powyzsza reguta opodatkowania wsp6twtasnosci ulega istotnej modyfikacji w sytuacji, 
gdy ustanowiona jest odr~bna wtasnosc lokali. W6wczas nie stosuje si~ art. 3 ust. 4 
upol, bowiem w takiej sytuacji przepis ten wyraznie odsyta do regulacji zawartej wart. 
3 ust. 5 i stanowiqcej lex specialis wzgl~dem art. 3 ust. 4 upol. Przepis ten reguluje 
spos6b opodatkowania podatku od nieruchomosci powierzchni budynku oraz gruntu 
stanowiqcych wsp6twtasnosc (cz~sci wsp6lne), w sytuacji gdy wyodr~bniono wtasnosc 
lokali . Jednoczesnie, przytoczona regulacja prawna, ustalajqc zasady opodatkowania 
nieruchomosci wsp61nej, nie modyfikuje zasad opodatkowania samych lokali. 
Podstaw~ opodatkowania nadal stanowi ich powierzchnia uzytkowa. 

Z tresci art. 3 ust. 5 upol jasno wynika, ze wtasciciel wyodr~bnionego lokalu (Iokali) 
celem ustalenia swojego udziatu w powierzchniach wsp61nych powinien odniesc 
powierzchni~ uzytkowq lokalu (Iub lokali) , kt6rego jest wtascicielem, do powierzchni 
uzytkowej catego budynku. Tak ustalony wsp6kzynnik wtasciciel lokalu (Iub lokali) 
powinien nast~pnie odniesc do powierzchni wsp61nych i zadeklarowac jako podstaw~ 
opodatkowania w podatku od nieruchomosci. 

Spos6b obliczania udziatu w powierzchniach wsp61nych nieruchomosci zgodnie z 
brzmieniem art. 3 ust. 5 Upoi mozna przedstawic ponizszym wzorem: 

Powierzchn ia wyodrflbnionego lokalu Powierzchnia 
(Iokali) Podstawa opodatkowania cz~sci

-----:::---:-7--:-:----~-----' X =-----::-__:___:_--:---- cZflSC i
Catkowita powierzchnia budynku wspolnejwspolnej 

Powyzsza analiza art. 3 ust. 5 upol zgodna jest z poglqdami prezentowanymi przez 
doktryn~ prawa podatkowego. Przyktadowo, prof. L. Etel, wskazuje w komentarzu do 
tego przepisu, iz: "Wyodrf?bnienie wlasnosci lokali w budynku skutkuje tym, te podatek 
od cZf?sci tego budynku i gruntu stanowiqcego wsp61wlasnosc nalety ustalac na takich 
zasadach, te odnosi sif? powief7chnie utytkowa lokalu do powief7chni utytkowe; 



calego budvnku i tak ustalonq 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 sit; do powierzchni gruntu i do powierzchni czt;sci budynku stanowiqcych 
wsp61wlasnosc (suszarnia, strych, piwnica). Wlasciciellokalu powinien wit;c otrzymac 
decyzjt; z wyliczonym podatkiem od 100 m2 lokalu, 1110 powierzchni gruntu, 1110 
powierzchni strychu itp. Osoba prawna bt;dqca wlascicielem takiego lokalu sama 
powinna w deklaracji wyliczyc ww. proporcje i na ich podstawie kwott; placonego 
podatku. " 

W tym miejscu nalezy podkreslic, iz skoro ustawodawca wprowadzi+ do upol przepis 
szczeg61ny (lex spe cia lis) , tj. art. 3 ust. 5, w kt6rym zawar+ innq zasad~ obliczania 
podstawy opodatkowania w odniesieniu do powierzchni wsp61nej niz ta wyrazona 
wart. 3 ust. 4 (lex generali), logiczne jest, ze uczynH to celem uregulowania sytuacji 
opisanych wart. 3 ust. 4 i ust. 5 w spos6b odmienny (zgodnie z zasadq lex specialis 
derogat legi generali). 

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie r6wniez w orzecznictwie sqd6w 
administracyjnych, kt6re jest w odniesieniu do przedstawianej sytuacji jednolite. Dla 
przyk+adu mozna wskazac na wyrok Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 13 
listopada 2012 r. (sygn. II FSK 647/11), w kt6rym sqd podtrzyma+ dotychczas 
dominujqce stanowisko i wskaza+, m.in., iz: 
(. ..) art. 3 ust. 4 upol stanowi 0 solidarnym opodatkowaniu wsp61wlasnosci 
(wsp6Iposiadania) nieruchomosci lub obiektu budowlanego, wyrainie jednak 
wskazujqc in fine na zastrzetenie ust. 5 ww. artykulu. Prawidlowo wit;c wywi6dl Sqd 
wojew6dzki, te nie mote bye mowy 0 wsp61stosowaniu na gruncie przedmiotowego 
stanu faktycznego ust@p6w 4 i 5 art. 3 upol jak tego chce organ, gdyt ten drugi przepis 
stanowi lex spe cia lis wzgl@dem pierwszego z wvmienionych [zaznaczenie 
Wnioskodawcy] Przypomniee nalety, te zgodnie z § 23 ust. 3 Zasad Techniki 
Prawodawczej (Oz. U. Nr 100, poz. 908), jeteli od kt6regos z element6w przepisu 
szczeg610wego przewiduje sit; wyjqtki lub kt6rys z element6w tego przepisu wymaga 
uscislenia, przepis formulujqcy wyjqtki lub uscislenia zamieszcza sit; bezposrednio po 
danym przepisie szczeg610wym. Taka tet jest konstrukcja omawianego art. 3 upol., 
gdzie przepis ustanawiajqcy wyjqtek (ust. 5) nastt;puje bezposrednio po przepisie 
okreslajqcym zasadl? w odniesieniu do opodatkowania nieruchomosci lub obiekt6w 
budowlanych wsp61nych (ust. 4). Oodatkowo ten ostatnio wskazany przepis wyrainie 
odsyla do przepisu stanowiqcego wyjqtek, jakim jest art. 3 ust. 5 upol. Oczywiste jest 
bowiem, te zwrot "z zastrzeteniem ust. 5", kt6rym operuje art. 3 ust. 4 upol., nalety 
interpretowac jako odeslanie (zob. G. Wie rczyn ski, Redagowanie i oglaszanie akt6w 
normatywnych. Komentarz, Lex nr 55404). Zatem we wskazanym zakresie organ 
argumentuje w istocie w oderwaniu 0 tresci koncowej czt;sci przepisu art. 3 ust. 4 upol., 
a w zwiqzku z tym z pominit;ciem dyrektywy interpretacyjnej lex specialis derogat legi 
generali. " 

Wczesniej, Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Warszawie wyda+ prawomocny wyrok 
z dnia 2 lutego 2009 r., sygn. III SAlWa 2535/08, w kt6rym jednoznacznie przedstawH 
metode liczenia ufamka opisanego wart. 3 ust. 5 upol. WSA wskaza+, iz: 
"Z cytowanego przepisu wynika zatem w spos6b jednoznaczny, it w mianowniku 
ulamka, wedlug kt6rego wylicza sit; w ramach art. 3 ust. 5 upol. ciqtqcy na 



wlascicielach lokali obowiqzek podatkowy uwzg/~dnia si~ "powierzchni~ utytkowq 
calego budynku". 

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

Zgodnie z art. 2 Uwl, samodzielnym lokalem jest wydzielona trwafymi scianami 
w obr~bie budynku izba lub zespot izb przeznaczonych na stafy pobyt ludzi, ktore wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi stUZq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych 
moze stanowic odr~bnq nieruchomosc (odr~bny przedmiot wtasnosci). Odr~bnq 
wtasnosc lokali mozna ustanowic na podstawie umowy, a takze jednostronnej 
czynnosci prawnej wtasciciela nieruchomosci albo orzeczenia sqdu znoszqcego 
wspotwtasnosc ( art. 7 ust. 1 Uwl). 

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

Stanowisko to znajduje potwierdzenie rowniez w doktrynie. Przyktadowo, D. Kurek 
w komentarzu do prawa nieruchomosci, stwierdza, ze: 
"Wlasciciel nieruchomosci mote wyodr~bnic jednostronnym oswiadczeniem wszystkie 
lokale w jednym akcie notarialnym lub pojedynczo - w jednym akcie wyodr~bni6 jeden 
lokal. Ootychczasowy wlasciciel gruntu i budynku jako jego cz~sci skladowej staje si~ 
wlascicielem lokali znajdujqcych si~ w tym budynku, a przestaje byc wlascicielem 
gruntu, kt6rego jest od tego momentu wsp61wlascicielem, przy czym wszystkie udzialy 
naletq do niego, a pomimo to wsp61wlasnosc nie ustaje, co wydaje si~ sytuacjq raczej 
wyjqtkowq. Obecnie jednak docenia si~ praktycznq donioslosc tej ins tytu cji, 
ulatwiajqcej obr6t i sprzyjajqcej jego pewnosci oraz bezpieczeflstwu. " 
Wtascicielowi wyodr~bnionego lokalu przystuguje, jako prawo zwiqzane z prawem 
wtasnosci lokalu, okreslony udziat w nieruchomosci wsp61nej (art.3 ust. 1 Uwl). 
Zgodnie z art.3 ust.2 Uwl nieruchomosc wspolnq stanowi grunt oraz cz~sci budynku i 
urzqdzenia, ktore nie stUZq wytqcznie do uzytku wtascicieli lokali. 

Podsumowujqc, lokal stanowiqcy odr~bnq wtasnosc, to nieruchomosc sktadajqca si~ 
z: 
(i) z wtasnosci samego lokalu (ewentualnie z pomieszczeniami przynaleznymi), 
oraz 
(ii) 	 utamkowego udziatu we wtasnosci gruntu i wspolnych cz~sci budynku lub 

budynkow, czyli udziatu w nieruchomosci wsp6lnej. 

Zgodnie z art. 24 ustawy 0 ksi~gach wieczystych i hipotece dla kazdej nieruchomosci 
prowadzi si~ oddzielnq ksi~g~ wieczystq co oznacza, ze jedna ksi~ga wieczysta to 
jedna nieruchomosc, bez wzgl~du na to z ilu dziatek ewidencyjnych si~ sktada i ile 
budynkow na tych dziatkach si~ znajduje. Reasumujqc, w przypadku gdy na 
nieruchomosci znajduje si~ kilka budynkow, a w jednym z tych budynk6w zostanie 
wyodr~bniona wtasnosc co najmniej dwoch lokali, to podstawa opodatkowania 
powinna zostac ustalona zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 5 upol. 



AD. 2. 

W ocenie Wnioskodawcy, powyzsze zasady ustalania podstawy opodatkowania 
w podatku od nieruchomosci znajdet r6wniez zastosowanie w przypadku, gdy wfasnose 
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~se 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 obowietzek 
podatkowy) cietzy solidarnie na wszystkich wsp6fwfascicielach (Wnioskodawcy i 
nabywcy). 

Nadmienie nalezy, ze zgodnie z art.6 ust.9 upol Podatnik ma obowietzek zlozye 
deklaracj~ podatkowet w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci 
uzasadniajetcych powstanie tego obowietzku, co w przypadku ustanowienia odr~bnej 
wfasnosci 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. 

W ocenie Prezydenta Miasta Rzeszowa: 

W swietle obowiC\zujC\cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy 
w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzen przyszlych dotyczC\cych 
zastosowania art. 3 ust. 5 upol jest: 
- odnosnie 1- ego zdarzenia przyszlego - nieprawidlowe, 
- odnosnie 2-ego zdarzenia przyszlego- nieprawidlowe, prawidlowe w cz~sci 
dotyczC\cej lokalu jako odr~bnego przedmiotu opodatkowania, 

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 upol stanowi, ze opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomosci podlegajet budynki lub ich cz~sci. 

Art. 3 stanowi, ze podatnikami podatku od nieruchomosci Set osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki organizacyjne, w tym sp6lki nieposiadajetce osobowosci prawnej, 
b~detce: 
1) wfascicielami nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, z zastrzei:eniem ust. 3; 

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych; 

3) uzytkownikami wieczystymi grunt6w; 

4) posiadaczami nieruchomosci lub ich cz~sci albo obiekt6w budowlanych lub ich 


cz~sci , stanowietcych wlasnose Skarbu Panstwa lub jednostki samorzetdu 
terytorialnego, jezeli posiadanie: 



a) wynika z umowy zawartej z w+ascicielem, Agencjq Wlasnosci Rolnej Skarbu 
Panstwa lub z innego tytu+u prawnego, z wyjqtkiem posiadania przez osoby 
fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiqcych odr~bnych nieruchomosci, 

b) jest bez tytu+u prawnego, z zastrzezeniem ust. 2. 
2. Obowiqzek podatkowy dotyczqcy przedmiot6w opodatkowania wchodzqcych 

w sk+ad Zasobu W+asnosci Rolnej Skarbu Panstwa lub b~dqcych w zarzqdzie 
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe - ciqzy odpowiednio na 
jednostkach organizacyjnych Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa i jednostkach 
organizacyjnych Las6w Panstwowych, faktycznie w+adajqcych nieruchomosciami lub 
obiektami budowlanymi. 

3. Jezeli przedmiot opodatkowania znajduje si~ w posiadaniu samoistnym, 
obowiqzek podatkowy w zakresie podatku ad nieruchomosci ciqzy na posiadaczu 
samoistnym. 

4. Jezeli nieruchomosc lub obiekt budowlany stanowi wspofwJasnosc lub 
znajduje sie w posiadaniu dwoch lub wiecej podmiotow. to stanowi odrebny 
przedmiot opodatkowania. a obowiazek podatkowy od nieruchomosci lub 
obiektu budowlanego ciazy solidarnie na wszystkich wspofwJascicielach lub 
posiadaczach. z zastrzezeniem ust. 5. 

5. Jezeli wyodrebniono wJasnosc lokali. obowiazek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomosci od gruntu oraz czesci budynku stanowiacych 
wsp6fwJasnosc ciazy na wJascicielach lokali w zakresie odpowiadajacym 
czesciom uJamkowym wynikajacym ze stosunku powierzchni uzytkowej lokalu 
do powierzchni uzytkowej caJego budynku. 

Wnioskodawca w opisie pierwszego zdarzenia przysz+ego odni6s+ si~ do sytuacji 
w kt6rej ustanawia w stosunku do siebie odr~bnq w+asnosc dw6ch lub wi~cej lokali. 
W ust~pie 5 art. 3 upol zosta+o zawarte sformu+owanie "ad gruntu oraz cz~sci budynku 
stanowiqcych wsp6Jw+asnosc. Zdaniem Prezydenta Miasta Rzeszowa w sytuacji gdy 
ca+a nieruchomosc jak i wyodr~bnione w niej lokale stanowiq w+asnosc jednego 
podmiotu, nie mozna zastosowac powyzszego przepisu, gdyz nie jest spe+niony 
wyartyku+owany w nim warunek dotyczqcy wsp6Jw+asnosci. Wobec powyzszego 
obowiqzkiem podatkowym obj~ta jest ca+a nieruchomosc zar6wno budynkowa jak 
i gruntowa. 

W sytuacji gdy wyodr~bniony lokal zostanie przeniesiony w ca+osci lub w cz~sci 
na osob~ trzeciq, to stanowi on odr~bny przedmiot opodatkowania, z przypadajqcym 
na niego gruntem oraz udzia+em w cz~sciach wsp61nych budynku, jednakze 
obowiqzek podatkowy ad pozosta+ej cz~sci nieruchomosci zar6wno budynkowej jak 
i gruntowej pozostaje na w+ascicielu budynku i gruntu. 

Rozpatrujqc kwestie gruntu, zdaniem organ podatkowego wyliczenie udzia+u 
w gruncie dotyczy tylko dzia+ki/dzia+ek na kt6rych posadowiony jest budynek. Inna 
interpretacja powyzszych przepis6w mog+aby prowadzic do irracjonalnego 
rozumowania, ze w przypadku gdyby na gruncie posadowione by+yby dwa budynki, 
a lokal z przeniesieniem w+asnosci zosta+by wyodr~bniony tylko w jednym budynku, to 
udzia+ w cz~sciach wsp61nych naleza+oby naliczac ad obydwu budynk6w. 

Ponadto organ podatkowy zwraca uwag~ na brzmienie art. 199a §1 ww. ustawy 
Ordynacja podatkowa, kt6ry stanowi, ze organ podatkowy dokonuje ustalenia tresci 
czynnosci, a nie tylko dos+owne brzmienie oswiadczen woli z+ozonych przez strony 
czynnosci. Organy podatkowe Sq zobligowane do stosowania dyrektyw 
interpretacyjnych wynikajqcych z ww. przepisu, w kazdym przypadku gdy ma miejsce 
analiza tresci czynnosci prawnej. Przepis ten nie tylko uprawnia ale obliguje organy 
podatkowe do ustalenia rzeczywistej tresci czynnosci prawnej. Na tie powiqzania 



prawa podatkowego z prawem cywilnym wyksztakiJ si~ swoisty rodzaj wykJadni 
celowosciowej, okreslanej jako wykJadnia gospodarcza, ktora zmierza do interpretacji 
tego prawa z punktu widzenia gospodarczej rzeczywistosci, wyrainie rozrozr-olajqC 
tresc oraz cywilnoprawnq form~ czynnosci prawnych, czyli decydujqcG jest tu 
prawdziwa tresc tych czynnosci, a nie ich zewn~trzna forma - Wyroki NSA z dnia 14 
grudnia 2004 r. (FSK 826/04, FSK 827/04). 

Interpretacja dotyczy zdarzen przyszJych przedstawionych przez wnioskodawc~ 
i stanu prawnego obowiqzujqcego w dniu wydania interpretacji. 

POUCZENIE 

Stronie przysJuguje prawo wniesieniaskargi na interpretacj~ z powodu jej 
niezgodnosci z prawem. Skarg~ wnosi si~ do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35 - 016 Rzeszow, po uprzednim wezwaniu 
organu do usuni~cia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzqcy 
dowiedziaJ si~ 0 wydaniu interpretacji (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo 0 post~powaniu przed sqdami administracyjnymi - Oz. U. z 2012 r. poz. 270 z 
poin. zm). 

Skarg~ do WSA wnosi si~ w dwoch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy), 
w terminie trzydziestu dni od dnia dor~czenia odpowiedzi organu na wezwanie do 
usuni~cia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielH odpowiedzi na wezwanie, 
w terminie szescdziesi~ciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. 
ustawy). 

Skarg~ wnosi si~ za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa (art. 54 § 1 
ww. ustawy). 

Otrzymuia: 
1) adresat, 
2) Urzqd Kontroli Skarbowej ul. Geodetow 1, 35-959 Rzeszow 
3) a/a (2x). 


