
PREZYDENT 
MIASTA RZESZOWA 

FN-W.3120.6.5.2014 Rzesz6w,4 .08 .2014 r. 

.... Spotka Akcyjna 
ul. .... 
35-234 Rzeszow 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2012r., poz. 749 z pozn. zm .), Prezydent Miasta Rzeszowa stwierdza, ze 
stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3.06.2014 (data wptywu 17.06.2014 r.), 
przez .... Spotka Akcyjna z siedziba w Rzeszowie, ul. .... 0 wydanie interpretacji 
przepis6w prawa podatkowego dotyczqcej zmian w opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomosci jako konsekwencji zdarzen przysztych odnoszqcych si~ do 
ustanowienia odr~bnych lokali jest : 
- odnosnie 1-ego zdarzenia przyszfego - nieprawidtowe, 
- odnosnie 2-ego zdarzenia przyszfego - nieprawidtowe, 
- odnosnie 3-ego zdarzenia przyszfego - nieprawidtowe, 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14j § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej 
wfasciwosci interpretacje indywidualne wydaje w6jt, burmistrz (prezydent miasta), 
starosta lub marszafek wojew6dztwa . 

.... Sp6fka Akcyjna ztozyta wniosek 0 wydanie pisemnej interpretacji przepis6w 
prawa podatkowego w kt6rym podatnik przedstawif 3 zdarzenia przyszfe. 
Ww. wniosek zawieraf brak formalny w postaci braku opfaty, kt6rej podlegajq wnioski 
o wydanie interpretacji indywidualnej, zgodnie z art. 14f §1 ww. ustawy Ordynacja 
podatkowa, 

W zwiqzku z powyzszym, pismem (FN-W.3120.6.6.2014) z dnia 25.06.2014 r. 
Prezydent Miasta Rzeszowa wezwaf .... Sp6tk~ Akcyjnq do uzupefnienia wniosku . 
Wezwanie dor~czono w dniu 1.07.2014 r. Wniosek uzupetniono w dniach 4.07.2014 r. 
i 7.07 .2014 r. , tym samym spetniono wszystkie wymogi formalne wniosku. 

W przedmiotowym wniosku zostaty przedstawione nast~pujC\ce zdarzenie 
przyszte: 

.... Sp6fka Akcyjna z siedzibq w Rzeszowie (zwana dalej: Wnioskodawcq) jest 

uzytkownikiem wieczystym gruntu pofozonego w Rzeszowie skfadajqcego si~ z dziafki 

ewidencyjnej nr .... (obr~b 216), oraz wfascicielem budynku stanowiqcego odr~bny 



budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqzat 

Wnioskodawc~ wytqcznie w cz~sci utamkowej wynikajqcej ze stosunku 
powierzchni uzytkowej ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali stanowiqcych wtasnosc 
Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej catego ww. budynku i na Wnioskodawcy 

nie b~dzie ciqzyt obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci 
przekraczajqcej utamek obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w 

przypadku Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci 

b~dzie stanowic powierzchnia uzytkowa ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali 
stanowiqcych wtasnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b 

utamek powierzchni gruntu, obejmujqcego dziatk~ ewidencyjnq nr .... (obr~b 216) 
w Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej 

tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej? 

2. 	 Czy w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna wtasnosc dw6ch lokali 
w budynku posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie 
i wtascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast wtasnosc 
drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udziatem w nieruchomosci 
wsp61nej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz innego podmiotu, to 
czy w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci od gruntu [tj. od 
dziatki ewidencyjnej nr ... . (obr~b 216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. 

budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqzat 
Wnioskodawc~ wytqcznie w cz~sci utamkowej wynikajqcej ze stosunku 
powierzchni uzytkowej ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego 
wtasnosc Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej catego ww. budynku i na 
Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzyt obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej utamek obliczony w powyzszy spos6b, 
oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w 
podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic powierzchnia uzytkowa ww. jednego 
wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego wtasnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony 
w powyzszy spos6b utamek powierzchni gruntu, obejmujqcego dziatk~ 

ewidencyjnq nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy spos6b 
utamek powierzchni uzytkowej tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w 
sktad nieruchomosci wsp6lnej? 

3. Czy w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna wtasnosc dw6ch lokali 

w budynku posadowionym na dziake ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie i 
wtascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast wtasnosc 

drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udziatem w nieruchomosci 
wsp61nej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz innego podmiotu, 
a takze Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz tego innego podmiotu (Iub jeszcze 
innego podmiotu) udziatu we wtasnosci pozostatej cz~sci ww. budynku, tj. tej nie 
b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej w sktad nieruchomosci 
wsp61nej (0 ile taka pozostata cz~sc ww. budynku wystqpi), z kt6rym to udziatem 



Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna w~asnosc 
dw6ch lokali w budynku posadowionym na dzia~ce ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w 
Rzeszowie i w~ascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast 
w~asnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udzia~em 

w nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz 
innego podmiotu, to w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci od 
gruntu [tj. od dzia~ki ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci 
ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqza~ 
Wnioskodawc~ wy~qcznie w cz~sci u~amkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni 
uzytkowej ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego w~asnosc 

Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej ca~ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie 
b~dzie ciqzy~ obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci 

przekraczajqcej u~amek obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji 
w przypadku Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci 
b~dzie stanowic powierzchnia uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu 
stanowiqcego w~asnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b u~amek 
powierzchni gruntu, obejmujqcego dzia~k~ ewidencyjnq nr .... (obr~b 216) 
w Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy spos6b u~amek powierzchni uzytkowej tych 
cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej. 

STANOWISKO WNIOSKODAWCY DO PYTANIA NR 3 
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna w~asnosc 
dw6ch lokali w budynku posadowionym na dzia~ce ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w 
Rzeszowie i w~ascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast 
w~asnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udzia~em 

w nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz 
innego podmiotu, a takze Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz tego innego 
podmiotu (Iub jeszcze innego podmiotu) udzia~u we w~asnosci pozostalej cz~sci ww. 

budynku, tj. tej nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej 
w sk~ad nieruchomosci wsp61nej (0 ile taka pozosta~a cz~sc ww. budynku wystqpi), 
z kt6rym to udzia~em zwiqzany b~dzie okreslony udzial w nieruchomosci wsp6lnej, to 
w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia~ki 
ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re 
b~dq wchodzic w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej, a takze od pozosta~ej cz~sci ww. 

budynku, tj. tej nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej 
w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqzal Wnioskodawc~ wylqcznie w cz~sci 
u~amkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego 
wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego w~asnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej ca~ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzy~ obowiqzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej ulamek obliczony 
w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy podstaw~ 
opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic powierzchnia uzytkowa 



w uzytkowanie wieczyste - prawo uzytkowania wieczystego ca+ego gruntu), a zatem 

wszystkie dzia+ki ewidencyjne, kt6re Sq wpisane w tej samej ksi~dze wieczystej, co 
dzia+ka ewidencyjna, na kt6rej posadowiony jest budynek, w kt6rym zosta+a 
ustanowiona odr~bna w+asnosc lokali. 

Zdaniem Wnioskodawcy juz z chwilq ustanowienia odr~bnej w+asnosci pierwszego 
lokalu w ww. budynku posadowionym na dziake ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) 
w Rzeszowie, z mocy prawa powstanie nieruchomosc wsp61na, obejmujqca przede 
wszystkim prawo uzytkowania wieczystego gruntu, obejmujqcego dzia+k~ ewidencyjnq 
nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie, a takze te cz~sci ww. budynku, kt6re nie s+UZq 
wy+qcznie do uzytku w+ascicieli lokali, przy czym ww. nieruchomosc wsp61na powstanie 
r6wniez w6wczas, gdy w+ascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie wy+qcznie 
Wnioskodawca. Nieruchomosc wsp61na powstaje z mocy prawa r6wniez w6wczas, 
gdy wyodr~bnione lokale stanowiq wy+qcznq w+asnosc dotychczasowego w+asciciela 
budynku. 

To zas, w jakim zakresie na podatniku ciqzy obowiqzek podatkowy w podatku od 

nieruchomosci w przypadku ustanowienia odr~bnej w+asnosci lokali w spos6b 
wyczerpujqcy reguluje art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i 
op+atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z p6tn. zm.; dalej 

upol). Zgodnie z powo+anym wyzej przepisem, Jeteli wyodrftbniono wlasnosc 10kaIi, 
obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomosci od gruntu oraz czftsci 
budynku stanowiqcych wsp61wlasnosc ciqty na wlascicielach lokali w zakresie 
odpowiadajqcym czftsciom ulamkowym wynikajqcym ze stosunku powierzchni 
utytkowej lokalu do powierzchni utytkowej calego budynku. 

Z literalnego brzmienia przytoczonego wyzej przepisu wynika, ze w sytuacji, gdy w 

budynku zosta+a ustanowiona odr~bna w+asnosc lokali, w6wczas od gruntu oraz od 

tych cz~sci budynku, kt6re wchodzq w sk+ad nieruchomosci wsp6lnej, obowiqzek 
podatkowy ciqzy na podatniku wy+qcznie w cz~sci u+amkowej wynikajqcej ze stosunku 

powierzchni uzytkowej WW. wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego w+asnosc podatnika 
do powierzchni uzytkowej ca+ego budynku. A zatem, zdaniem Wnioskodawcy, gdy 
zosta+a ustanowiona odr~bna w+asnosc dw6ch lokali, kt6rych w+ascicielem jest 
wy+qcznie podatnik, w6wczas licznik takiego u+amka stanowi powierzchnia uzytkowa 

WW. dw6ch wyodr~bnionych lokali stanowiqcych w+asnosc podatnika, natomiast 
mianownik takiego u+amka stanowi powierzchnia uzytkowa ca+ego budynku, w kt6rym 

zosta+y wyodr~bnione omawiane lokale. 

Dalej Wnioskodawca argumentuje, ze w przypadku, gdy zostanie ustanowiona 
odr~bna w+asnosc dw6ch lokali w WW. budynku posadowionym na dziake ewidencyjnej 
nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie i w+ascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie 
wy+qcznie Wnioskodawca, to w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia+ki ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie] 
oraz od tych cz~sci WW. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sk+ad nieruchomosci 
wsp6lnej, b~dzie obciqza+ Wnioskodawc~ wy+qcznie w cz~sci u+amkowej wynikajqcej 



lokali w budynku posadowionym na dziake ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w 
Rzeszowie i w+ascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast 
wtasnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udzia+em 
w nieruchomosci wspolnej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz 
innego podmiotu, to w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci od 
gruntu [tj. od dzia+ki ewidencyjnej nr .... (obr~b 216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci 
ww. budynku, ktore b~dq wchodzic w sk+ad nieruchomosci wspolnej, b~dzie obciqza+ 
Wnioskodawc~ wy+qcznie w cz~sci u+amkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni 
uzytkowej ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego w+asnosc 
Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej ca+ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie 
b~dzie ciqzy+ obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci 

przekraczajqcej u+amek obliczony w powyzszy sposob, oraz w konsekwencji 
w przypadku Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci 
b~dzie stanowic powierzchnia uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu 
stanowiqcego wtasnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy sposob u+amek 
powierzchni gruntu, obejmujqcego dzia+k~ ewidencyjnq nr .... (obr~b 216) 
w Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy sposob u+amek powierzchni uzytkowej tych 
cz~sci ww. budynku, ktore b~dq wchodzic w sk+ad nieruchomosci wspolnej. 

Zdaniem Wnioskodawcy w omawianym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 3 
ust. 4 upol, a jedynie art. 3 ust. 5 upol. Wynika to zarowno z zastrzezenia zawartego 
w ww. przepisie art. 3 ust. 4 upol, z kt6rego wynika, ze przepis ten nie znajduje 
zastosowania w okolicznosciach, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 5 upol, ale rowniez 
wynika to z brzmienia art. 3 ust. 5 upol, wskazujqcego, ze jest to szczegolna regulacja 
(lex specialis), ktora w sposob autonomiczny i wyczerpujqcy reguluje zakres 
obowiqzku podatkowego w podatku od nieruchomosci w sytuacji, gdy w budynku 
zosta+a ustanowiona odr~bna w+asnosc lokali. Zgodnie z zasadq lex specialis derogat 
legi generali, przepis szczegolny (art. 3 ust. 5 upol) wy+qcza stosowanie przepisu 
ogolnego (art. 3 ust. 4 upol). 

Rowniez, zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane wyzej stanowisko jest 
powszechnie aprobowane przez Organy podatkowe oraz Sqdy administracyjne, w tym 
przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, ktory w interpretacji indywidualnej z dnia 
25.05.2011 r. Nr FN.1-3120.6.1.2011, uzna+ za prawid+owe stanowisko analogiczne do 
zaprezentowanego wyzej stanowiska Wnioskodawcy, wskazujqc m.in., ze (cyt.): 
"Natomiast z chwilq ustanowienia odn;bnych 10kaIi, opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomosci podlegajq wlasciciele/wsp61wlasciciele lokali w stosunku do tych lokali, 
oraz od grunt6w i cZf1sci budynku stanowiqcych wsp61wlasnosc, podlegajq 
opodatkowaniu w cZf1sciach ulamkowych wynikajqcych ze stosunku powierzchni 
utytkowej lokalu do calego budynku. " 



Analogiczne stanowisko zosta~o zaprezentowane w interpretacji indywidualnej 
Prezydenta Miasta S~upska z dnia 18.03.2014 r. Nr F-RPL-VII .3120.73b.2013 . 

> interpretacji indywidualnej Burmistrza Miasta i Gminy Swarz~dz z dnia 25.06.2013r. 
Nr RFPO.3120/1012/001/2013 (cyt): "Zgodnie z arl 3 ust 5 u.p.o.L, jeteli 
wyodrf1bniono wlasnosc 10kaIi, obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od 
nieruchomosci od gruntu oraz cZf1sci budynku stanowiqcych wsp61wlasnosc ciqty 
na wlascicielach lokali w zakresie opowiadajqcym cZf1sciom ulamkowym 
wynikajqcym ze stosunku powierzchni utytkowej lokalu do powierzchni utytkowej 
calego budynku. przy ustalaniu podstawy opodatkowania nalety stosowac arlla 
ust 1 pkt 5 (. ..)". 

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane wyzej stanowisko znajduje r6wnlez 
potwierdzenie w judykaturze. Przyk~adowo, w wyroku z dnia 13.11.2012 r. (Sygn. akt 
II FSK 647/11), Naczelny Sqd Administracyjny wskaza~, ze (cyt.): Jak trafnie zauwatyl 
Sqd pierwszej instancji, a wskazuje na to r6wniet sp61ka w odpowiedzi na skargf1 
kasacyjnq (s. 5-6), tresc arl. 3 ust 4-5 u.p.o.L nie nasuwa w warstwie literalnej 
zastrzetefl. Stqd tet ustalefl interpretacyjnych dokonanych w tym trybie nie spos6b 
kwestionowac ze wzglf1d6w systemowych, czy tet funkcjonalnych. Zastosowanie na 
gruncie niniejszej sprawy arl. 3 ust. 5 u.p.o.L jest niesporne, zwlaszcza w swietle 
dotychczasowych, wiqtqcych orzeczefl wydanych w sprawie (zob. w szczeg61nosci 
WW. wyrok 0 sygn. 11/ SA/Wa 2535/08). Natomiast arl 3 ust. 4 u.p.o.L stanowi 0 

solidarnym opodatkowaniu wsp61wlasnosci (wsp6lposiadania) nieruchomosci lub 
obiektu budowlanego, wyrainie jednak wskazujqc in fine na zastrzetenie ust 5 WW. 

arlykulu. Prawidlowo wif1c wywi6dl Sqd wojew6dzki, te nie mote bye mowy 0 

wsp61stosowaniu na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego ustf1p6w 4 i 5 arl 3 
u.p.o.L, jak tego chce organ (s. 11 skargi kasacyjnej), gdyt ten drugi przepis stanowi 
lex specialis wzglf1dem pierwszego z wymienionych. 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 sif1 wyjqtki lub kt6rys z element6w 
tego przepisu wymaga uscislenia, przepis formulujqcy wyjqtki lub uscislenia 
zamieszcza sif1 bezposrednio po danym przepisie szczeg610wym. Taka tet jest 
konstrukcja omawianego arl. 3 u.p.o.L, gdzie przepis ustanawiajqcy wyjqtek (ust 5) 
nastf1puje bezposrednio po przepisie okreslajqcym zasadf1 w odniesieniu do 
opodatkowania nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych wsp61nych (ust. 4). 
Oodatkowo ten ostatnio wskazany przepis wyrainie odsyla do przepisu stanowiqcego 
wyjqtek, jakim jest arl. 3 ust. 5 u.p.o.l. Oczywiste jest bowiem, te zwrot "z 
zastrzeteniem ust 5", kt6rym operuje arl 3 ust 4 u.p.o.l, nalety interpretowac jako 
odeslanie (zob. G. Wierczyflski, Redagowanie i oglaszanie akt6w normatywnych. 
Komentarz, Lex nr 55404)." Analogiczne stanowisko zosta~o zaprezentowane 
przyk\adowo w wyroku Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dni 



niewyodr~bnione. Zgodnie z art. 4 ust. 1 uwl, dotychczasowemu w+ascicielowi 
nieruchomosci przys+ugujq co do niewyodr~bnionych lokali oraz co do nieruchomosci 
wsp61nej takie same uprawnienia, jakie przys+ugujq w+ascicielom lokali 
wyodr~bnionych, przy czym odnosi si~ to takze do jego obowiqzk6w. Art. 3 ust. 3 uwl 
okresla natomiast jak nalezy obliczac udzia+ w+asciciela samodzielnych lokali 

niewyodr~bnionych w nieruchomosci wsp6lnej. 

Dalej Wnioskodawca argumentuje, ze w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokona zbycia 
udzia+u we w+asnosci pozosta+ej cz~sci ww. budynku, tj. tej nie b~dqcej ani 
wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej w sk+ad nieruchomosci wsp61nej (0 
ile taka pozosta+a cz~sc ww. budynku wystqpi) , z kt6rym to udzia+em zwiqzany b~dzie 
okreslony udzia+ w nieruchomosci wsp6lnej, to na skutek tego zbycia powstanie 
wsp6+w+asnosc, a niewqtpliwie w tym przypadku znajdzie zastosowania art. 3 ust. 5 
upol, kt6ry to przepis - co nalezy jeszcze raz podkreslic - w spos6b wyczerpujqcy i 
autonomiczny reguluje zakres obowiqzku podatkowego w sytuacji, gdy zosta+a 
ustanowiona odr~bna w+asnosc lokali, i nie znajdzie zastosowania w omawianym 
przypadku art. 3 ust. 4 upol, co zosta+o szczeg6+owo wyjasnione w uzasadnieniu 
stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2. A zatem, w omawianym przypadku, 
zdaniem Wnioskodawcy, r6wniez od pozosta+ej cz~sci omawianego budynku, tj . tej 

nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej w sk+ad 
nieruchomosci wsp6lnej, obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci b~dzie 
obciqza+ Wnioskodawc~ wy+qcznie w cz~sci u+amkowej wynikajqcej ze stosunku 
powierzchni uzytkowej ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego w+asnosc 
Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej ca+ego omawianego budynku i na 
Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzy+ obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci 
w cz~sci przekraczajqcej u+amek obliczony w powyzszy spos6b, i w konsekwencji 
podstaw~ opodatkowania w tym przypadku b~dzie stanowH obliczony w powyzszy 
spos6b u+amek powierzchni uzytkowej pozostatej cz~sci omawianego budynku, tj . tej 
nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej w sk+ad 
nieruchomosci wsp6lnej. 
Zaprezentowane wyzej stanowisko Wnioskodawcy znajduje, jego zdaniem, 
potwierdzenie w powo+anych wyzej interpretacjach Organ6w podatkowych oraz 
orzeczeniach Sqd6w administracyjnych, w tym w szczeg61nosci w powo+anej wyzej 
interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta S+upska z dnia 18.03.2014 r. Nr F-RPL
VI1.3120.73.2013 , interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta S+upska z dnia 
18.03.2014 r. Nr F-RPL-VII.3120. 73b.2013 oraz interpretacji indywidualnej Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 25.02.2014r. Nr FB-P.31 0.2.2013 

W ocenie Prezydenta Miasta Rzeszowa: 

W swietle obowiC\zujC\cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy 

w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeri przysztych jest: 

- odnosnie 1- ego zdarzenia przysztego - nieprawidtowe, 

- odnosnie 2-ego zdarzenia przysztego- nieprawidtowe, 

- odnosnie 3-ego zdarzenia przysztego -nieprawidtowe. 




opodatkowania, z przypadajqcym na niego gruntem oraz udziatem w cz~sciach 
wspolnych budynku, jednakte obowiqzek podatkowy od lokalu b~dqcego wtasnosciq 
Wnioskodawcy oraz od pozostatej cz~sci nieruchomosci zarowno budynkowej jak 
i gruntowej pozostaje na wtascicielu budynku i gruntu. 

Ad. 3. W przypadku gdy zostanie ustanowiona odr~bna wtasnosc dwoch lokali 
w budynku i wtascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast 
wtasnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udziatem 
w nieruchomosci wspolnej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz 
innego podmiotu, a takte Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz tego innego 
podmiotu (lub jeszcze innego podmiotu) udziatu we wtasnosci pozostatej cz~sci, tj. tej 
nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tet nie wchodzqcej w sktad 
nieruchomosci, z ktorym to udziatem zwiqzany b~dzie okreslony udziat w 
nieruchomosci wspolnej, to podobnie jak wyzej lokale stanowiqce odr~bnq wtasnosc 
b~dq stanowic odr~bne przedmioty opodatkowania wraz z przypadajqcym na nie 
udziatem w gruncie oraz w cz~sciach wspolnych budynkow, natomiast pozostate 
cz~sci budynku ktore nie stanowiq wyodr~bnionych lokali ani cz~sci wspolnych 
natomiast stanowiq wspotwtasnosc oraz pozostaty grunt rowniet b~dq stanowity 
odr~bny przedmiot opodatkowania od ktorego obowiqzek podatkowy ciqty solidarnie 
na wszystkich wspotwtascicielach. 

Zdaniem organu podatkowego przepisy art. 3 ust. 4 i 5 Sq skonstruowane w ten 
sposob, by w przypadku ustanowienia w budynku odr~bnej wtasnosci lokali zostat 
opodatkowany zarowno budynek jaki i jego wyodr~bniona cz~sc, gdyt zgodnie z ww. 
przepisem art. 2 ust. 1 pkt 3 upol opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci 
podlegajq zarowno budynki jak ich cz~sci, a nie po to, by moc wytqczac 
z opodatkowania, po ustanowieniu odr~bnosci lokali, nieruchomosci ktore podlegajq 
obowiqzkowi podatkowemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Ponadto organ podatkowy zwraca uwag~ na brzmienie art. 199a §1 ww. ustawy 
Ordynacja podatkowa, ktory stanowi, te organ podatkowy dokonuje ustalenia tresci 
czynnosci (np. wyodr~bnienie lokali, przeniesienie wtasnosci lokali), a nie tylko 
dostowne brzrnienie oswiadczeri woli ztozonych przez strony czynnosci. Organy 
podatkowe Sq zobligowane do stosowania dyrektyw interpretacyjnych wynikajqcych 
z ww. przepisu, w katdym 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 
wyksztatcit si~ swoisty rodzaj wyktadni celowosciowej, okreslanej jako wyktadnia 
gospodarcza, ktora zmierza do interpretacji tego prawa z punktu widzenia 
gospodarczej rzeczywistosci, wyraznie rozrozniajqc tresc oraz cywilnoprawnq form~ 
czynnosci prawnych, czyli decydujqca 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 zdarzeri przysztych przedstawionych przez Wnioskodawc~ 
i stanu prawnego obowiqzujqcego w dniu wydania interpretacji. 

POUCZENIE 


