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INTERPRET ACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2012r., poz. 749 z p6zn. zm .). Prezydent Miasta Rzeszowa stwierdza, ze 
stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2014 r. (data wptywu 3.07.2014 r.) 
przez ........ ....... ................ ..... ......................................... z siedzibq w Krakowie, 
.................... ........ ...... 0 wydanie interpretacji przepis6w prawa podatkowego 
w zakresie przepisu art. 3 ust. 5 ustawy 0 podatkach i op~atach lokalnych ( Dz.U. z 
2014 r., poz. 849, zwanej dalej: upol) - jest nieprawidlowe. 

UZASADNIENIE 

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

........... ..... ................... ....................... ...... ............. z~ozy~a wniosek 0 wydanie 
pisemnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego w zakresie przepisu art. 3 ust. 5 
upo!. 

Z~ozony w dniu 3.07.2014 r. wniosek spe~nia~ wszystkie wymogi formalne. 

W przedmiotowym wniosku zostal przedstawiony nast~pujC\cy stan faktyczny: 

Sp6~ka jest w~ascicielem nieruchomosci zabudowanej po~ozonej w miescie 
Rzeszowie . Wnioskodawca planuje wyodr~bnienie w~asnosci 2 lokali. Odr~bna 
wtasnosc lokali b~dzie ustanowiona w drodze jednostronnej czynnosci prawnej 
Wnioskodawcy, gdyz Wnioskodawca jest jedynym w~ascicjelem przedmiotowej 
nieruchomosci. B~dzie ona dokonana w formie aktu notarialnego i potwierdzona 
wpisem do ksi~gi wieczystej. Wydzielone lokale, b~dq posiada~ sciany trwa~e 
wydzielajqce ten loka!. Nie b~dq to ani przepierzenia drewniane ani szklane. 
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W zwiCiZku z powyzszym, zadano nast~pujCice pytanie: 
Czy w przedstawionym stanie przysztym, po wykonaniu opisanych wyzej 

czynnosci, Wnioskodawca powinien obliczac podatek od : 
- wyodr~bnionych lokali - w catosci, 
- od gruntu oraz cz~sci wsp61nej budynk6w - w proporcji odpowiadajqcej stosunkowi 
powierzchni uzytkowej lokalu Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej catego 
budynku? 

Zdaniem Wnioskodawcy 

Zdaniem Wnioskodawcy, jesli wyodr~bniono wtasnosc lokali, obowiqzek 
podatkowy w zakresie podatku od nieruchomosci od gruntu oraz cz~sci budynku 
stanowiqcych cz~sc wsp61nq ciqzy na wtascicielach lokali w zakresie odpowiadajqcym 
cz~sciom utamkowym wynikajqcym ze stosunku powierzchni uzytkowej 
wyodr~bnionych lokali do powierzchni uzytkowej catego budynku. Tak wi~c, zdaniem 
Wnioskodawcy, Wnioskodawca zaptaci podatek z tytutu wyodr~bnionych lokali oraz od 
cz~sci wsp61nej w wysokosci stanowiqcej udziat wyodr~bnionych lokali w wielkosci 
catego budynku. 
Zgodnie z art. 3 ust. 4 upol jezeli nieruchomosc lub obiekt budowlany stanowi 
wsp6tw+asnosc lub znajduje si~ w posiadaniu dw6ch lub wi~cej podmiot6w, to stanowi 
odr~bny przedmiot opodatkowania, a obowiqzek podatkowy od nieruchomosci lub 
obiektu budowlanego ciqzy solidarnie na wszystkich wsp6tw+ascicielach lub 
posiadaczach, z zastrzezeniem ust. 5 
Zatem nieruchomosc, kt6ra stanowi wsp6twtasnosc jest odr~bnym przedrniotem 
opodatkowania, a obowiqzek podatkowy obciqza solidarnie wszystkich 
wsp6tw+ascicieli. Istota solidarnego obowiqzku podatkowego sprowadza si~ do tego, 
ze wszyscy wsp6twtasciciele Sq zobowiqzani do p+acenia podatku od nieruchomosci 
wsp6lnej, ale zaptacenie ca+ego podatku przez jednego lub kilku z nich powoduje 
wygasni~cie zobowiqzania podatkowego w stosunku do wszystkich. Dalej 
Wnioskodawca napisat, ze zasady solidarnej odpowiedzialnosci za zobowiqzanie 
w podatku od nieruchomosci, unormowane wart. 3 ust. 4 upol, nie dotyczq sytuacji, 
o kt6rej mowa wart . 3 ust. 5 tej ustawy. Swiadczy 0 tym, zdaniem Wnioskodawcy 
zar6wno uzycie przez ustawodawc~, w koncowym fragmencie przepisu art. 3 ust. 4 
sformu+owania "z zastrzezeniem ust. 5", jak i sama tresc art. 3 ust. 5. Zgodnie z tym 
przepisem, jezeli wyodr~bniono wtasnosc lokali, obowiqzek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomosci od gruntu oraz cz~sci budynku stanowiqcych 
wsp6tw+asnosc ciqzy na wtascicielach lokali w zakresie odpowiadajqcym cz~sciom 
utamkowym wynikajqcym ze stosunku powierzchni uzytkowej lokalu do powierzchni 
uzytkowej ca+ego budynku. 

Analiza przez Wnioskodawc~ tresci art. 3 ust. 5 upol doprowadzita go do 
wniosku, ze w konsekwencji wyodr~bnienia prawnego lokali w ramach jednego 
budynku, tj. utworzenia nieruchomosci lokalowych, dla kt6rych urzqdzone zosta+y 
odr~bne ksi~gi wieczyste, do ustalania obowiqzku podatkowego w podatku od 
nieruchomosci nie b~dzie miat zastosowania przepis art. 3 ust. 4 ustawy podatkowej, 
a co za tym idzie nie wyst~puje w tym przypadku solidarna odpowiedzialnosc 
podatkowa wsp6tw+ascicieli ca+ej nieruchomosci. Dalej Wnioskodawca napisa+, ze 
w takiej sytuacji w+asciciel lokalu mieszkalnego, stanowiqcego odr~bnq nieruchomosc 
jest opodatkowany samodzielnie od tego lokalu (art. 3 ust. 1 pkt 1 upol.) oraz 
stosownie do art. 3 ust. 5 upol. - obowiqzany jest ptacic podatek od "cz~sci u+amkowej" 



gruntu oraz cz~sci budynku stanowiqcej wspotw+asnosc. Wielkosc owej "cz~sci 
utamkowej" wynika ze stosunku powierzchni uzytkowej lokalu do powierzchni 
uzytkowej ca+ego budynku. 

Ustawa 0 w+asnosci lokali ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 80, poz. 903) z dnia 24 czerwca 
1994 roku przedstawia definicj~ samodzielnego lokalu w artykule 2, ktora brzmi 
nast~pujqCo: 

Art. 2.1. Samodzielny lokal mieszkalny, a takze lokal 0 innym przeznaczeniu, 
zwane dalej II0kalami", mogq stanowic odr~bne nieruchomosci. 

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona 
trwa+ymi scianami w obr~bie budynku izba lub zespo+ izb przeznaczonych na sta+y 
pobyt ludzi, ktore wraz z pomieszczeniami pomocniczymi s+UZq zaspokajaniu ich 
potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje si~ odpowiednio rowniez do 
samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niz 
mieszkalne. 

Wyodr~bniony samodzielny lokal w rozumieniu ustawy 0 w+asnosci lokali, jest 
odr~bnq nieruchomosciq ktora stanowi odr~bny od innych cz~sci budynku przedmiot 
opodatkowania podatkiem od nieruchomosci. Zdaniem Wnioskodawcy, nalezy miec 
na wzgl~dzie, ze zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 podatkach i op+atach lokalnych, 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci podlegajq wymienione w tym przepisie 
nieruchomosci, w tym budynki oraz cz~sci budynkow. 

Wyodr~bnione lokale, b~dqce w+asnosciq Wnioskodawcy b~dq posiada+y 
sciany trwa+e wydzielajqce te lokale. Nie b~dq to ani przepierzenia drewniane ani 
szklane. Dojscie do lokali b~dzie odbywac si~ po cz~sciach niewyodr~bnionych . 

Ustawa 0 w+asnosci lokali mowi, ze w razie wyodr~bnienia w+asnosci lokali 
w+ascicielowi lokalu przys+uguje udzia+ w nieruchomosci wspolnej jako prawo zwiqzane 
z w+asnosciq lokali . Nie mozna zqdac zniesienia wspotw+asnosci nieruchomosci 
wspolnej, dopoki trwa odr~bna w+asnosc lokali. Nieruchomosc wspolnq stanowi grunt 
oraz cz~sci budynku i urzqdzenia, ktore nie s+UZq wy+qcznie do uzytku w+ascicieli lokali. 

Zgodnie z ustawq 0 podatkach i op+atach lokalnych (art. 3 ust.5), jezeli 
wyodr~bniono w+asnosc lokali, obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od 
nieruchomosci od gruntu oraz cz~sci budynku stanowiqcych wspotw+asnosc ciqzy na 
w+ascicielach lokali w zakresie odpowiadajqcym cz~sciom u+amkowym wynikajqcym 
ze stosunku powierzchni uzytkowej lokalu do powierzchni uzytkowej ca+ego budynku. 
Tak wi~c wed+ug Wnioskodawcy zap+aci on podatek z tytu+u wyodr~bnionych lokali. 
Ponadto b~dzie on zobowiqzany do zap+acenia podatku od cz~sci wspolnej w zakresie 
odpowiadajqcym cz~sciom u+amkowym wynikajqcym ze stosunku powierzchni 
uzytkowej lokalu w+asnego do powierzchni uzytkowej ca+ego budynku. 

W ocenie Prezydenta Miasta Rzeszowa: 

W swietle obowiC!zujC!cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy 
w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego dotyczC!cego 
zagadnienia, obowiC!zku podatkowego w podatku od nieruchomosci po 
wyodr~bnieniu lokali - jest nieprawidlowe. 

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



Art. 3 upol stanowi, ze podatnikami podatku od nieruchomosci Sq osoby fizyczne, 
osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym sp6tki nieposiadajqce osobowosci 
prawnej, b~dqce: 
1) wtascicielami nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, z zastrzezeniem 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, stanowiqcych wtasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzqdu 
terytorialnego , jezeli posiadanie: 
a) wynika z umowy zawartej z wtascicielem, Agencjq Wlasnosci Rolnej Skarbu 

Paflsfwa lub z innego tytutu prawnego, z wyjqtkiem posiadania przez osoby 
fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiqcych odr~bnych nieruchomosci, 

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

w sktad Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa lub b~dqcych w zarzqdzie 
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe - ciqzy odpowiednio na 
jednostkach organizacyjnych Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Paflsfwa i jednostkach 
organizacyjnych Las6w Panstwowych, faktycznie wtadajqcych nieruchomosciami lub 
obiektami budowlanymi. 

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

4. Jeieli nieruchomosc lub obiekt budowlany stanowi wsp6lwlasnosc lub 
znajduje sie w posiadaniu dw6ch lub wiecej podmiot6w. to stanowi odrebny 
przedmiot opodatkowania. a obowiazek podatkowy od nieruchomosci lub 
obiektu budowlanego ciaiy solidarnie na wszystkich wsp6lwlascicielach lub 
posiadaczach. z zastrzeieniem ust. 5. 

5. Jeieli wyodrebniono wlasnosc lokali. obowiazek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomosci od gruntu oraz czesci budynku stanowiacych 
wsp6lwlasnosc ciaiy na wlascicielach lokali w zakresie odpowiadajacym 
czesciom ulamkowym wynikajacym ze stosunku powierzchni uiytkowej lokalu 
do powierzchni uiytkowej calego budynku. 

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przysztego odni6st si~ do sytuacji w kt6rej 
ustanawia w stosunku do siebie, na nieruchomosci kt6rej jest wtascicielem odr~bnq 
wtasnosc dw6ch lokali. W ust~pie 5 art. 3 upol zostato zawarte sformutowanie "od 
gruntu oraz cz~sci budynku stanowiqcych wsp6twtasnosc, podobnie ust~p 4, z kt6rego 
jest odestanie do ust. 5, odnosi si~ do nieruchomosci stanowiqcych wsp6twtasnosc, 
zatem interpretowany przepis nie moze miec zastosowania do nieruchomosci 
b~dqcych wtasnosciq podatnika. 

Zdaniem Prezydenta Miasta Rzeszowa w sytuacji gdy cata nieruchomosc jak 
i wyodr~bnione w niej lokale stanowiq wtasnosc jednego podmiotu, nie mozna 
zastosowac powyzszego przepisu, gdyz nie jest spetniony wyartyku+owany w nim 
warunek dotyczqcy wsp6twtasnosci . Do przedstawionego przez Wnioskodawc~ 
zdarzenia przysztego, nie mozna r6wniez zastosowac przepisu art. 3 ust. 4 upol , ale 
nie z powod6w 0 kt6rych napisat podatnik, tylko dlatego, ze powyzszy przepis r6wniez 
odnosi si~ do wsp6twtasnosci. 

Wobec powyzszego obowiqzkiem podatkowym obj~ta b~dzie cata nieruchomosc 
zar6wno budynkowa jak i gruntowa. 

Ponadto organ podatkowy zwraca uwag~ na brzrnienie art. 199a §1 ww. ustawy 
Ordynacja podatkowa, kt6ry stanowi, ze organ podatkowy dokonuje ustalenia tresci 
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czynnosci, a nie tylko dostowne brzmienie oswiadczeri woli ztozonych przez strony 
czynnosci. Organy podatkowe Sq zobligowane do stosowania dyrektyw 
interpretacyjnych wynikajqcych z ww. przepisu, w kazdym przypadku gdy rna 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 wyksztatcH si~ swoisty rodzaj wyktadni 
celowosciowej, okreslanej jako wyktadnia gospodarcza, kt6ra zmierza do interpretacji 
tego prawa z punktu widzenia gospodarczej rzeczywistosci, wyraznie rozr6zniajqc 
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). 

Na tie przedstawionego zdarzenia przyszlego Prezydent Miasta Rzeszowa 
stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidlowe. 

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysztego przedstawionego przez Wnioskodawc~ 
i stanu prawnego obowiqzujqcego w dniu wydania interpretacji. 

POUCZENIE 

Stronie przystuguje prawo wniesienia skargi na interpretacj~ z powodu jej 
niezgodnosci z prawem. Skarg~ wnosi si~ do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35 - 016 Rzesz6w, po uprzednim wezwaniu 
organu do usuni~cia naruszenia prawa, w terrninie 14 dni od dnia, w kt6ryrn skarzqcy 
dowiedziat si~ 0 wydaniu interpretacji (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo 0 post~powaniu przed sqdami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z 
pozn. zrn). 

Skarg~ do WSA wnosi si~ w dw6ch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy), 
w terrninie 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). 

1) adresat, 

2) Urzqd Kontroli Skarbowej ul. Geodet6w 1, 35-959 Rzesz6w, 

3) ala (2x). 





