
Ootyczy: Wniosek 0 wydanie interpretacji przepis6w prawa podatkowego - podatek od 
n ieruchomosci 

Na podstawie art. 14j ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j . z 2005 r. Oz. U. Nr 8 
poz. 60 ze zm.) w imieniu sp61ki ...... ........ .. ...... .......... ...... ..... (dalej: Wnioskodawca) wnosimy 0 

wydanie pisemnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego. 
R6wnoczesnie - pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania - oswiadczamy, ze 
elementy stanu faktycznego objEiltego wnioskiem nie Sq przedmiotem toczqcego siEil postEilPowania 
podatkowego, kontroli podatkowej, postEilPowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz ze w 
tym zakresie sprawa nie zostala rozstrzygniEilta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu 
podatkowego lub organu kontroli skarbowej . 
A. 	 Status Wnioskodawcy 
Podatnik. 
B. 	 przedmiot Wniosku 
Zdarzenie przyszle (Iiczba zdarzen: 1). 
C. Przepisy prawa podatkowego b~di\ce przedmiotem wniosku 0 interpretacj~ 


Art. 3 ust. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (T.j . Oz.U . z 2010 r. Nr 95 

Poz. 613 ze zm., dalej : uplok). 

D. 	 Opis zdarzenia przysztego 
Sp61ka jest wlascicielem nieruchomosci zabudowanej polozonej w miescie Rzeszowie. Planuje ona 

wyodrEilbnienie wlasnosci 2 lokali. OdrEilbna wlasnosc lokali bEildzie ustanowiona w drodze 

jednostronnej czynnosci prawnej Wnioskodawcy, gdyz obecnie Wnioskodawca jest jedynym 

wlascicielem przedmiotowej nieruchomosci. BEildzie ona dokonana w formie aktu notarialnego i 

potwierdzona wpisem do ksiEilgi wieczystej. Wydzielone lokale, bEildq posiadaly sciany trwale 

wydzielajqce ten lokal. Nie bEild q to ani przepierzenia drewniane ani szklane. Oojscie do tych lokali 

bEildzie odbywac siEil po cZEilsciach w uzytkowaniu wsp61nym wszystkich wsp6lwlascicieli. 


...................................... .... ul. ......................... ........ ..... .. .. , 

NastEilpnie Wnioskodawca planuje sprzedaz jednego z lokali lub udzialu we wlasnosci lokalu 

(wsp6lwlasnosc w cZEilsciach ulamkowych - art. 195 i nast. K.C.) na rzecz kontrahenta X. 

E. 	 W zwii\zku z powyzszym stanem faktycznym, Sp6tka wnosi 0 udzielenie odpowiedzi na 

nast~puji\ce pytanie: 
ezy w przedstawionym stanie przyszlym, po wykonaniu opisanych wyzej transakcji , Wnioskodawca 

powinien obliczac podatek od: 

- wlasnego odrEilbnego lokalu - w calosci , 

. od gruntu oraz cZEilsci wsp61nej budynk6w - w proporcji odpowiadajqcej stosunkowi powierzchni 

uzytkowej lokalu Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej calego budynku? 

F. 	 Stanowisko Wnioskodawcy: 
Zdaniem Wnioskodawcy, jesli wyodrEilbniono wlasnosc lokali, obowiqzek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomosci od gruntu oraz cZEilsci budynku stanowiqcych wsp6lwlasnosc ciqzy na 
wlascicielach lokali w zakresie odpowiadajqcym cZEilsciom ulamkowym wynikajqcym ze stosunku 
powierzchni uzytkowej lokalu do powierzchni uzytkowej calego budynku. Tak wiEilc kazdy ze 
wsp6lwlascicieli zaplaci podatek z tytulu wlasnej nieruchomosci (ewentualnie udzialu w 
nieruchomosci - lokalu) oraz od cZEilsci wsp61nej w wysokosci stanowiqcej udzial lokalu, kt6rego jest 
wlascicielem lub wsp6lwlascicielem w wielkosci calego budynku . 
G. 	 Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Oz. 
U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 ze zm.) jezeli nieruchomosc lub obiekt budowlany stanowi 
wsp6lwlasnosc lub znajduje siEil w posiadaniu dw6ch lub wiEilcej podmiot6w, to stanowi odrEilbny 
przedmiot opodatkowania, a obowiqzek podatkowy od nieruchomosci lub obiektu budowlanego ciqzy 
solidarnie na wszystkich wsp6lwlascicielach lub posiadaczach z zastrzezeniem ust. 5. 

Zatem nieruchomosc, kt6ra stanowi wsp6lwlasnosc jest odrEilbnym przedmiotem 
opodatkowania, a obowiqzek podatkowy obciqza solidarnie wszystkich wsp6lwlascicieli. Istota zas 
solidarnego obowiqzku podatkowego sprowadza siEil do tego, ze wszyscy wsp6lwlasciciele Sq 
zobowiqzani do placenia podatku od nieruchomosci wsp6lnej , ale zaplacenie calego podatku przez 
jednego lub kilku z nich powoduje wygasniEilci zobowiqzania podatkowego w stosunku do 
wszystkich. 

Jednakze zasady solidarnej odpowiedzialnosci za zobowiqzanie w podatku od nieruchomosci, 
unormowane wart. 3 ust. 4 u.p.o.I. , nie dotyczq sytuacji, 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 5 tej ustawy. 
Swiadcz tym zar6wno uzycie przez ustawodawcEil, w kor'lcowym fragmencie przepisu art. 3 ust. 4 
sformulowania "z zastrzezeniem ust. 5", jak i sam a tresc art. 3 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem, jezeli 
wyodrEilbniono wlasnosc lokali, obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomosci od gruntu 
oraz cZEilsci budynku stanowiqcych wsp6lwlasnosc ciqzy na wlascicielach lokali w zakresie 
odpowiadajqcym cZEilsciom ulamkowym wynikajqcym ze stosunku powierzchni uzytkowej lokalu do 
powierzchni uzytkowej calego budynku. 



Analiza tresci art. 3 ust. 5 u.p.o.l. prowadzi do wniosku, ie w konsekwencji wyodr~bnienia 
prawnego lokali w ramach jednego budynku, tj. utworzenia nieruchomosci lokalowych, dla kt6rych 
urzqdzone zostaly odr~bne ksi~gi wieczyste, do ustalania obowiqzku podatkowego w podatku od 
nieruchomosci nie b~dzie mial zastosowania przepis art. 3 ust. 4 ustawy podatkowej, a co za tym 
idzie nie wyst~puje w tym przypadku solidarna odpowiedzialnosc podatkowa wsp61wlascicieli calej 
nieruchomosci. W takiej sytuacji wlasciciel lokalu mieszkalnego, stanowiqcego odr~bnq 
nieruchomosc jest opodatkowany samodzielnie od tego lokalu (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.) oraz 
stosownie do art. 3 ust. 5 u.p.o.l. - obowiqzany jest p1acic podatek od "cz~sci ulamkowej" gruntu oraz 
cz~sci budynku stanowiqcej wsp61w~asnosc . Wielkosc owej "cz~sci ulamkowej" wynika ze stosunku 
powierzchni uiytkowej lokalu do powierzchni uiytkowej calego budynku. 

Ustawa 0 wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku przedstawia nam definicj~ 
samodzielnego lokalu w artykule 2, kt6ra brzmi nast~pujqCo: 

Art. 2.1. Samodzielny lokal mieszkalny, a takte lokal 0 innym przeznaczeniu, zwane dalej 
"Iokalami", mogq stanowic odn;bne nieruchomosci. 

2. Samodzielnym !okalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwalymi scianami 
w obn;bie budynku izba lub zesp61 izb przeznaczonych na staly pobyt ludzi, kt6re wraz z 
pomieszczeniami pomocniczymi slutq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje 
si~ odpowiednio r6wniet do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na 
cele inne nit mieszkalne. 

Wyodr~bniony samodzielny lokal w rozumieniu ustawy 0 wlasnosci lokali, jest odr~bnq 
nieruchomosciq kt6ra stanowi odr~bny od innych cz~sci budynku przedmiot opodatkowania 
podatkiem od nieruchomosci. Naleiy miec bowiem na wzgl~dzie, ze zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci podlegajq 
wymienione w tym przepisie nieruchomosci, w tym budynki oraz cz~sci budynkow. 

Wyodr~bnione lokale b~dq posiadaiy sciany trwale wydzielajqce te lokale. Nie b~dq to ani 
przepierzenia drewniane ani szklane. Oojscie do lokali b~dzie odbywac si~ po cz~sciach w 
uzytkowaniu wspolnym wszystkich wsp61wlascicieli. 

Ustawa 0 wlasnosci lokali z 24 czerwca 1994 roku ( Oz. U. nr 2000.80.903) m6wi, ie w razie 
wyodr~bnienia wlasnosci lokali wlascicielowi lokalu przysluguje udzial w nieruchomosci wspolnej jako 
prawo zwiqzane z wlasnosciq lokali. Nie moina zqdac zniesienia wsp6lwlasnosci nieruchomosci 
wsp6lnej, dop6ki trwa odr~bna wlasnosc lokali. Nieruchomosc wsp61nq stanowi grunt oraz cz~sci 
budynku i urzqdzenia, kt6re nie sluzq wylqcznie do uiytku wlascicieli lokali. 

Zgodnie z ustawq 0 podatkach i op1atach lokalnych (art. 3 ust.5), jezeli wyodr~bniono wlasnosc lokali, 
obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomosci od gruntu oraz cz~sci budynku 
stanowiqcych wsp61wlasnosc ciqiy na wlascicielach lokali w zakresie odpowiadajqcym cz~sciom 
ulamkowym wynikajqcym ze stosunku powierzchni uiytkowej lokalu do powierzchni uiytkowej calego 
budynku. Tak wi~c wedlug Wnioskodawcy kaidy ze wsp61wlascicieli zaplaci podatek z tytu~u wlasnej 
nieruchomosci (wyodr~bnionego lokalu). Ponadto kaidy ze wsp61wlascicieli jest zobowiqzany do 
zaplacenia podatku od cz~sci wsp61nej w zakresie odpowiadajqcym cz~sciom ulamkowym 
wynikajqcym ze stosunku powierzchni uzytkowej lokalu wlasnegoAo powierzchni uiytkowej ca~ego 
budynku . 


