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WHIOSSK O WYDAHTE TNTERP*"ETACJI INbYWIDUALI{EI

Na podstawie art. 14j $1 usmwy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podad<owa [DzU.

Z*L?.749 z pdtn. zml, SA wnosi o wydanie int€rpretacii

indywidualnej dotyczqcej podatku cd nieruchcmo6ci {ustawa o podatkach i oplatach lokalnych,

D2.U.2S10.93.613 z p6in.rm, dalej iakc u.p.a.l.i.

PRZEFISY B{B4CE PRIEDIIIIOTAH lttff ERPRETACf I:

art.3 ust 1pkl 1,art.1a ust.1pkt 1i ?,art. ? ust. 1,art4ust ad 1do9u.p.o.l.

$TAl,l FAKTYCZHY:

jest uiytkcwnikiem wieczystym nieruchomo$ci gruntowej. Nieruchomo$i ta zostala

wydzieriawisna w 1996 rsku sp*lce Sp. z c.o.. Spoika ta wybudowata na dzieriawionei

nieruchom*3ei ?erminal przeladunku cementa, na kt6ry to skladaiq sig r6ine obiekty

budcwlane, zar6wno budynki iak i budowle. ltlastgpnie Sp. z o,o-

zakupil od Sp. z a.o, przedmiatowy Terminal, celem prowadzenia dzialalno5ci

gospodarczej polegajqeei m.in. na przeladunku i skladswaniu cementu.

3ud*wle Terminalu przeladunku cementu nie kwalifikuje sig do budowli in&asbtktury
portowej, a wiqc nie s4 one rozpaFywane w aspekcie zwolnienia od podatku sd nieruchomofci

przysiuguiqcego tego typu budowlam'

Do korlca roku 2013, popreedni Dzier2awca i wlafciciel pnedmiotowego Terminalu - spdlka

r, przekazywala Wnioskodawcy powierzchnie i warto$ci obiekt6w budowlanycls b@qce

podstawq dc wypelnienia Frzee Wniaskodawcq deklaracii nodatlrnwpi w podatku od

nieruehomo$ci. Umowa z obecnym Dzieriawcq - sp6lk4, obowi4zuie od

1 stycznia 2014 roku. Nsrvy Deieri;awca wskazal, it brak jest formalnych podstaw do

przekaeywania Wnioskadawcy informacii o warto*ci obiekt6w budowlanych. W tgn stanie

faktyeznym powstaty wqfpliwo$ci co do interpretacii przepisdw ustawy c podatkach i oplatach

lokalnych, wy:"a*one w dwdch pytaaiach,

B*rytAtrcu st'll g w HIasKo DAl,llcY:

Wniaskadawca oSwiadcza, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnei za sldadanie falsrywych

zeznari, i* elementy wskazanego wy*ej stanu faktyeznego obiqte niniejsrym wnioskiem, w dniu

zlahenia wnicsku, nie sq przedmiotem toczEcego siq post€powania podatkowegq kontroli
podatkawej, postqpowania kontrolnego, 6raz 2e w tym zatsesie sprawa nie zostata

roastrzygniqta co do jej istoty w deryzji administracyinej lub posEncwieniu organu

podatkowego.



SYTANIAT

t. tay w iwtetle praepfsdw u,p"a,t. pad$nikiem podctku od nttruchamofiri iest podmlol lrtlry
Ha pedstgjwie decyEf adml'risfrcqlineJ wybuda*a} oifekt budowlany na ndzym gruncle lub

JegarastgPcc PrawnYT

I. je*fjll odpf,wtedi nfl pltsni€ 1 jest przeez*ea, to powstafe pytanle, ial< w episanym stantc

fa*tyet*ym nateiry a wlasctetelafuty**wniko wleczystega gntntu nsSalad wartali
paenq*owq hadowli dIa cel6w podatka od nleracha'maici.

UZASAFNIE}*TE SO PYTANIA 1.

W o*e:rie Wniaskoclawcy odpawied* na pytanie pierwsze iest twierdzqca. Zdaniem

Wniaskodawey, p*datnikiem podatku ad nieruehorno$ci jest ten podrniot kt6ry wybudowal

budowlg na cudzym gruncie lub jego nastqpca prawny. Podatnikiem podatku od nieruchomo5ci

sd budswli wybudawanych przez pcdmiery mecie ni* jest wlaSciciel/uiytkownik wieczysty

gruntu. W przedstawionyrn \4ry2€j stanie faktycznym, Wnioskodawca nie powinien byf uznany

za podatnika podatfuu od nieruchcmo$ci od budowli vqybudawanej przea Dziariawcq ani iego

nastqpcq prar#nego. Zdaniem Wnioskod*wcy naleiy uznaf, ii podatnikiem podatku od

nierilchsmofci jest Dzieriawca lub jego *astqFca praw*y, kt6ry wykoreystuje budowlq we

wlasn*j dziaialnosci gospodarczei. Podatnikiem w opisanym stanie faktycznym iest sp6lka

jako nasteFca prawny uprawniei i obowi4zk6w zwi4zanych

e pr*edmiotowym Terminalem.

Zdaniem Wnicskodawcy na gruneie pcdatku od nieruchama$ci, jako zbioru norm naleiqcych do

pr€wa administr*cyinego, nie obowi4zuje cywilnoprawna zasada supetfcio sslo cedit.

W zwiqzku z tym, nie moina przypisad pcdmiotawoSei podatkaweiWnioskodawey tylko z tego

powodu, ii reeczana budowla zgodnie c prawem cywilnym stenswi iego wlasna$f iako obiekt

trwate zwiqzany z gruntem, co do ktdrego Wni*skodawcy ptzysfuguie prawo uiytkowania

wieczystego.

Stanowisko powyisee uzasadnia odnrienny cel regulacji obu galqzi prawa. Prawo rywilne

regulule stasunki cywiincprawne miqdzy asobgmi fizycznymi i osobasni prawnymi [arf1 K.c.],

natomiast prawo administraeyjne, w Lym praffi podatkowe, reguluie stasunki pcmiqdzy

podmiotami Frywatfiymi a organami administraeii. iui z tego wzgiqdu automatyczne stosowanie

zasad wlafciwych prawu cywilnem* i slui4cych realizacji iego specyficznych zadari, nie iest

uprawnione.

Fsdkre$lenia wymaga, i* zasada superficio f..J nie jest bezwzglgdnie stosowana nawet

w st*sunkaeh cywilnoprawnych, fak wskazal SEd Najwytszy w uchwale z dnia 25 Eistopada 2011

lll CZ? 6A|LL, budynek weniesiony przez dzieriawcq na gruncie uiytkownika wieczystego

stancwi wlasno*f wieczystego u*ytkcwnika, a nie wJaSciciela gruntu. Ze wskazanego wyiei

wyraku wynika nader jasno, ii we wsp6lczesnych warunkach spoleczno-gospodarczych tr*e
zasady superficio {.,.} pny wykladni przepisdw prawa stosowae nabty z wiel}q osFoinoici4.

Tym bardziej odnosii naleiy to spostrzeienie SH do akreSlania wptywu teiie zasady na stosunki

administracyjna,prawne, do kt&rych przynaleiy regulacia prawa podatkcwego-

Analizuiqc orzecznictwa sqddw administraryjnych w zalcesie stosawania w prawie

administraryjnym zasady superfid* {..J, sfwierdzid nale*n i2 iest ona uznawana za zasadq nie
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wywofujqc4 hezpoirednich skutkdw w sprawaeh z cakresu prawa adr:inisfracyinegc. Frrywoiaf

rarypada wyrak NSA z 16 stycenia 20fl9 sygn. II OSK 787,+/fi7,w krdrym SEd wyralnie stwierdzii

i* prrepfsy prawc w*dnego nfe sf*;4 na przeszkodzie, by kto inny byl wtaicicielem wedy, a ktn inny

wlc.{cicielem urxqdz*ri wodnych. ?rxepisy praws wodnego maiq eharakter lex specialis' i wqtpliwe

lest, ezf wsayrtkie zasady wynikajq* z pr6wa cywilnagCI moina lrprosf przen*sif na plaszczyznq

regula cj i P rawa wodn eg+.

Fowy*sry wyrnk NSA, wydany na gtuneie specyficrnej gatqzi pravrs administaeyinego - prawa

wodnego, poewala Fr*yia*, ii regUlacje administracyinf,prawne danych stosunkdw spotecznych

nale*y ffaktowad j*ko przepisy lex spe*dalis w stosunku dc nsrm rywilnoprawnych, a w zwilzku

z tym, na pierwszy plan rozwatari w danei sprawie naleiy przyjmowaf cel danei regulacii

publicr*epraw*ej, powstrzymulEc siq przed automfltyfznq implementacjq zasad wla€ciwych dla

regulacli rywitnoprawnych. Dia preedmiotu ninieiszegc uapytania istotne iest tc, ii NSA wskazal

na koniecznc$d d*strzeienia faktu, ie w iwrefle prawa wodnego, prawa i abawiqzd wlaicicielskie

sq fci.fle zwiqzane z korzyid*mi *dnaszonymi ptzez tego, kta korzysta z akretlanych unqdzefi

wodnych.

Teza ta w ocenie Wnioskcdawcy posiada charakter uniwersalny na gruncie

admintstracyinopr*wnym orau iest bardzo istotna dla ninieiszei sprawy. Pozwala bawiem

pr"yi4*, ii wykladaj4c przepisy prawa p*datkowege, w rym art. 3 ust 1 pkr 1 u'p.c.l. uznajqcym

za p*datnika wlsscjefeig alfekr$ budawlanego, nalezy w pierwszei koleinoSci zbadad cel i funkcie

podatku od nieruchcmosci nakladanego na podmioty gcspcdarczg aniieli kierowad siQ

zasadami praws wypraeowanymi dla realizacii zupelnir-'innych cel6w

W podobnym tonie wypowiedzial siq takie NSA w wyroku z dnia 7 grudnia 2010 sygn Il OSK

ZZ/i*. SEd podnifsl, ii obowigzki zwi4zane z obiektem budowlanym winny obciqiat wlaiciciela

sbiel{tu budowlanega, kt!ry Sy} inwestore m zraalizowa,?egs obiektu budowlanega bqdi; kt6ry iest

jega nostqptq prawnymr naurel ieieli obiekt badawl*ny zastal wzniesiany na grunde, kt6ry

stanawi wiasnsfi innego p*dmiatu.

Fodabnie iak w prawie wcdnym, tak i na gruncie prawa budowlanego NSA we wskazanym wyZei

wyroku poelni6si d* r*ngi rasad podstawowych przy wykiadni przepis6w publicznoprawnych,

funkriq i cei danei regulacji administracyjnoprawnej, pomiiajqc zasady prawa rywilnego, k:6re

uniemoiliwiaj4 asi4priqeie zarnierzonego celu publicznoprawnego. NSA pcmin4l tre$d zasady

saperfcfo {...} ze wzglqdu na iej nieadekwatno$d dla cetdw regulacfi pnrwa budowlanego oraz

uzasadniajqc pominiqc*e zasarly super,rtcio (...) ze wzglqdu na moiliwoid pojawienia siq synladi

niemo*liwych do zaakcePtowania'

W aeenie stro?ly r6wniei w prawie podatkcwyrn, na gr*ncie u'p.o'l' zasada superficio {"'}

stan*wi zasadq nieadekwatnE dla realizacii ce}6w opodatkowania pcdatkiem od niemchomoSci

skladniksw mienia przedsiqbiorcy, Tym $am)rm, a*alogicunie iak we wskazanych wytei

orzeczeniaeh sqd6w powszechnych i administacyinych, uznad naieiy, ii poiqcie podatnika

podatku od nieruchoma*ci w zakresie obiekt6w budowlanych nie moie byf wJrznaczane

poprreu prcste ustalenie, na czyim gruncle cbiekty te siq znaidujE, a w nastqpstwie tega

ustaleRia, poFruez przypisanie przymionr podarnika kaidsrazowernu wla$cicielowi

nieruchamosci gruntowej" Rozumawanie takie pozcstawia bowiem poza cbszarem rozwa2afi

cele opodatkcwania podatkiem maj4tkcwym mienia naleiqcego do przedsiqbiorcy oraz nie

uw:glqdnia charakteru potlatku iako Swiadczenia wybitnie zindSrwidualizowanegc co do osoby.

,t
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Istniei4 bowiem Frawnie dopuszczalne sytuacis, gdy obiekt budowlany wznosi podmiot nie

bEdEcy iednocze$nie wlaSeicielern gruntu' na kt6ryrn otliekt ten posadowiono' Taks syfuacia rna

miejsce w niniejszei sprawie, Bzieriawca wybudowai obiekt budowlany - budowlq, na gruncie

w'i{,skodaw*, z3 iegc rgodq. Dzieriawea ossbiscie zrealizewal p:zy$a}eine mu publiczne

Frawo padmiotcwe do zabudswy nieruchomogci gruntowei, wynikafEce z arL 4 ustawy Prawo

budowlane" Praw* to zrealizowaf mo*na nie tylko na gruncie wiascym' ale takie na gruncie

dzi.ertawionym od *scby trzeciei. Faktycznym skutkiem srealizawania tego publicznego pra$'a

padrniotawega iest polawienie siq rzecey m;rterialnej - budowli' Padkre$lenia wymaga' ii
powstaia w ten spasdb bttdowia sfinansowana z{,stala w calosci z wlasnych $radk6w

Faieriawcy, a sama realitacia procesu bud*wlanego podda*a zost*l $cisiej reglamentacii

prsepis*w Prawa budowla nego'

ozieriawca, jako inwestor proeesu budowlanego, dzialal w ceiu powiqkszenia jego mienia

sl*iqcego mu da prowadzonei przez niego dzialalnasci gcspcdarczej' Byi tei iedynym

adresatem decyzji administracyinej - pozwolenia na budowq, na podstawie kt6rei powstata

pruedmiatswa bud*wla. w pcenie wnicskad*wcy, slusznym iest w tei sytuacii prawnei

Feieriawcy przyiqcie, ii iest Qn rdwniei adresatem normy podatkowej nadai4cei mu przymiot

podatnika padatku od *ieruchomo€ci odno*nie do przedmiotcwei budowli' norrny podatkowei

uksetattowanei iako bezposredni skutek realizacji publicznego prawa pcdmiotowego do

zabudowy nieruehomc$ci gruntowei. W acenie Wnioskcdawry, powstanie obowiqzku

poclatkowego w eakresie podatku od nieruchsmosei wiqie si€ e faktem falaycznei realizacii

decyzji atlministracyinei - pozwclenia na budowg, a nie z faktem posiadania Pt:lwa wlasnosci do

gruntu, Ten, kte zrealieowal swe prawo da zabudowy *ieruchomogci gruntowej' winien byf

uznrny za podatnika. Skutki realizacli tego podmiotowego prawa publicznego przynaleiq do

stosu*kdw publicanoprawnych, zar6wno w zakresie koniecznasci uzyskiwania zgody olBanu

administracii na zabud*wq nieruchoms3ci gruntowei iak i w zakresie skutk6w podatkowych

awiqzanych z uzyskaniem tei zgody w formie pazwolenia na budowq oraz nastqpnie jej

faktyeznei realizacj i.

powytsze stanowisko w ccenie wniaskadawcy potwierdza charakter podatku od nieruchomo$ci

w uakresie budowli, w doktrynie pcclnasi sit, it podatek od nieruchomoSci w zalsesie

odnoszqrym sig dc budowli, pasiada charakter maiqtkowo-przychodowy' Padnosi siq' i2

budowle podlegaiq opcdatkawaniu tylko w6u/czas, gdy zwiqzane sq z prcwadzeniem

dziaialno*ci gospodarceei. zdaniem doktryny kreuie to dornniemanie uzyskiwania pctencialnego

przych*du zwiqz*nego z posiadaniemlwiadaniem tego roduaiu majqtkiem {system Prawa

Finansawego, Tom lli, Frawo daninowe, red, L' Ete*; P. Smolerl, Podatki mai4dtowe' str' 337'

Wolters Kluwer ?01i)l'

Fawyisze, w ocenie wnioskodawcy, wskazuie na konieczno{f uwzglqdnienia faktu, ie to

Dzieriawca lub jego naslqpca prawny cdnosi korzyici ekonamiczne z bezpo$redniego

wykorzystywania przedmiotowei budowli we wlasnei dzialalnosci gospodarczej' ?aki tei cel

przy$wieeal Dzieriawcy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budawq - rnial to byi maiEtek

predukcyiny w jego wlasnym przedsigbiorstwie. Gkolicznoff ta sama w sobie uzasadnia obiqcie

opodatkowaliem podatkiem o d n ieruchomo$ci maiqtku produkryinego.

z tej przyczyny easadne jest obciqienie podatkiem od nieruchorno5ci Dzieriewcy, iako tego

p*dmiotu, kt*ry dziqki wykorzystywaniu pruedmiotowei budowli uzyskuie przychody'
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ppodatkawanie Wnioskadawcy jako furnralnego wiaclajqcegu salllynr gruntem, na ki6rynr

posadowiona zostala bridorvla, zrlrwir zwi;1zel< z przychodami r.tzyskiwanymi pv.y ponlocy

przeclmir:towej bucll',vli, a tym sarnym pozbaivia racionalnego uzasarlnienia cila ponlesienia

cigiaru pociatkowego oti majqfku, ktdry nie stanowi majqtku produkcyinego u lVnioskodarvcy

przychr:dy Wnioskodawcy osi4gane z :rieruchcinto$ci wykazuiq iedynie zwiEzek z grttntenr, jako

typCIv\y ezynsz dziertawny za saul gt'unt. 'l'ym santynit, uzttattie Wiiioskodawcy za podatnika

podatku od nieruchomer$ci w stosunkil clo przedmiotowei budowli stanowiloby rvykladniq

sprzecznE z ma.iqtkolvo.przychodowynr charakterem podatku od nieruchotr:oici od budorvli,

Podkre$lenia wyntaga, ii w dohtryrrie 1;otinosi siq, 2e w;arutlkierrt 1lr:prawnej inlerpretacji prawa

porlatkcwego nie jest wylqcenie znirjomoid regr.rl i technik wykladni prawa, lecz rvia$nic

wszechstronna znajomo$i isfoty prilvr'a podatkowego, kt6rq wyra?.ajq zasady podatkowc

{C. Kosikowski, Prawo finan.snrve w t}nii Eurerpejskit:j ilv Polsce, Lexis Nexis 2005, str' 147J'

W $wietle powyiszego nie moina w procesie interpretitcji przepis6n'o podatku od

nieruchomo$ci ahstrahowaC ori przychodowego charakteru tego podatku w zakresie

apodatkowania hgclowli. Ze weglqdu na charakfer pcclatkr.t jako osoiristego $wiadczenia

pieniginego oddai4cego z<lolno*i pcriatnika do poniesienia ciqr2artt poriatkowego, interpretacja

praepis6w prawa winna uwzglqdniri to zaloieriie ustalvcd,awry w zakresie szczegolnl"c},:

oclrqbno$ei przy apoclafkorvaniu hudolvli. ?astosr:wanie cywilnopl'arvnej zasady superJicio (...)

jak wskazywano wyiei, nie gwarantuie osi4gniqcia tego celu, a wrqcz odivrotnie, cel ten

calkowicie ignoruje. Przychodowy charakter podatku orJ nieruchonroSci od bLtdowli

jedngznacznie wskaeuje 11a nieadekr.r'atnoii tej2{t cyr+'ilttoprawrtej z-asady w prau'ie

podatkriwym. Przypisuj4c ciqial poniesieuia pociatktr wiaicicielowi/u2ytkownikowi

wieczystemu gruntu, utracie podle ga osobista lqc:rnof i pomigdzy korzy3ciami z' neczy,

a ciEiarem podatkowym, co w kr:nsekwencji prc,wadzi tlo lrtraty csobistego wynliartl

iwiaclczenia podatkowegc jakir:r jest li:azdy podatek, w tyrn te2 padatek oc'i ttieruchonto(ci.

Stosujqe przy wyk*arini przepisdw prawa pcdatkowego lv analizowanej sprawie zasadl'

podatkawe, wsponrniei wypacia takzr, o innych zasadach, kf6re lv occnie Wnioskodarvcy nale2y

brai pofl uwage w niniejszej sprawie. Zasada pewnc(r-:i prawa lvylllaga, aby lVnioskotlarvca b1'i

w stanie przewielzied ciqiar podatkovuy. Nie jest tc obiektyrvnie mo?lirve w przypadku budo'"ry

budowli przez pgclmiot trzeci, Lhnaglgdnia jqc natontiast zasatiy techniki podatkou'ei

zastgsowari€ w przypadku opodatkcwania budowli, wiedzq a dqLarze poeiatkowym posiada

wylqcznie Dzieriawca lub jego nastr;pca prawny. Zarlwa2y6 bowiem nale2y, i2 ustawodattca

wprost lEczy obielct opoelatkowania z jego wartoiciq wykazylvernq w ksiggach rachnnkowych dla

cei6w amortyzacji podatkr:wej. Przyjnrujqc do rozwatiafi rlodi+tkr-rwo okolicznoic, i2 podstarva

opodatkorvania stanowi lie zbowe ujqcie przedmiolu opodatkowania, iasno llynika, ii ttl

Dzieriawea jest adresatem prrepis,firv podatkowyc:h w zakresie opodaikorvania budorvii

wykazywanyrb pnez niego w jego wiasnych l<siggach rai:hunkowych

PrzyjmLrjqc, i* ta Wnioskaclawca pasiada przymiot pcdmiotcr,voici podatkot.vei w stosttnktt do

przedmiotowych buclowli, flanlszon,3 zostaiyhy te2 inne za:;atly pcldatkclve. Miqdzy innynii

zasacla prcporcjonalnoici, poprzez nalozenie na pcdatnika nier,vsp6irniernie uci42lit'vvch

obowiqzk6w o charakterze technicznyni, wymagajqcych od niego samodzielnego ustalenia

warto*ci bucir:wli, c kt<irej nie ma zadnych danych lve wia-snych ksiqgach rachunkowych dla

cel6w amortyzacii podatkowej tlraz,'Lt: w $wietle przepis6w Frrawa tlanych takrch prosiadai nie
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moie i nie musi. W przypaclku bral<u zgody i chqei wsp6lpracy Dzieriawcy, podatnik zostaie

w trudnym polozeniu braku rlo2liwoici wskazania podstawy opodatleowania r,rynikaj4cego

z ksi4g rachunkawych. Taka sytuacja nra nrieisce rv prrzedmiotowei sprawie. Dzierzawca nie

'"vyrata zgody na wglqd w jego dokunrentacjq ksiqgowq. Z;:uwa2yt przy tym wypada, i2

Dzieriawra r:eimawiajqe Wnioskodar,r'cy wglqdu do le.siqg rachunkonych, vv peini korzysta

z przysiugui4cych mu praw oby,,vatelskich i ich oclirony prarvtte j. Naleiq do nich zasada ochrony

prywatno$ci oraz zachowania tajemnie y przedsiqbiorsFrla, co oiinacza jednoczeSnie, i2 dziaiania

Dziereawcy nie nale2y kwalifikowad lako czynrioici wytrtiet':tanych pt'zecilvko otlowl4zkont

padatkcwym.

Biorqc pocl uwagg zasady podatkowe przy wykladni przepis6rv podatkowych oraz odrzucajqc

slcsowanie zasady superJicia {...} w zakresie op,odatkowatria budorvli podatkiem oci

nieruchomoici jako nieadekwarnei ,lln ceLiw opodatkowania tego specyficznego obiektu

oirodatkowania, prz.yj1{. nalezy, ti termin wlaiciciel obiektu bttdou,lanega, u2yt1' pr?'ez

ustawoclawcq w art. 3 ust. 1 pl<t. L r,r.p,o.l. zawiera .,v sc,hic inri4 trcit, aniZeli przyjqtq dla celorv

regulacji cywilnr:prawnych. lV ocenie slFony, lermin wluiciciela abiektu budawlane"clo oznacza

podnrict bqclqcy inwestorem w rozunrieniu prawa burlondnnego lub jego nastqpcq prav'rnego.

W zaietne;$ci 6rl tego, czy p*dmiot taki realizrje ;rrawc, do zabtrdowy nientchomoSci gruntotvej

na gruncie wlasnym, cz.y tei nale24e ym do cscby trzeciei, trgdzie to .iecinoczesny rviaSciciel

prawny nieruchomo$ci gruntolej lub tet podrniotowoSi podatkorva odrqbttie przypisana

zostaje do samego gruntu jego wlascicielovvi w rozutnieniu prawa L:)^vi1nego, a odrgbnic do

budowli, przypisana do inrvestora lub iegc llastqpcy prawrlego.

W ccenie strony w prawle podarkowyrlr na gruncie prodatku od nierltc]romoici wlaScirve jest

poslugiwanie siq pojqciem ,,wia*cicieia obiektu Lrudorr,,lanego" '*v znacz-cniu, jakie nacialo tentu

pojqciri onecznictwo sqeiowe w spr;rrvarh z zakresu pr;twit budnrvlanego. Jak \4'skaz)'\vana

wyiej, crzecznictwc sqdowe posiuguj,: sig terminem ,,rruiaiciciela obiektu budou4anego" w legc

aeiminisl6eyjno-prawnytn znaczeniu, jako inr,r'estora lub jego nastqpcq prawnego. W ocenie

strony takie samo rozun:ienie rrzasadniane ie.st na gruncie u.p.o.l. Konsekrvencjil

adminislracyinoprawnej kcnstrukcii prawa elo zabudowy nierttchomo$ci grLrntorvej rvinien byf

rirwnieiadninistracyjnr:prawnysleutekwposta'rikonii:czno(cizaplalypodatkucd
nierur:homo$ci. Skutek pr:datkr:wy stai€ siQ przez to ewiqzany vr spos6h osobisry z pociatnikierl,

zapewniaiqc tym samym obciqzenie o:;oby potentjalrrie i teoretycznie zdolnei do poniesiettia

tego ciqiam, Sci$te zwi4eanego ? salrlyin abiektem opoclatkowania.

Z analizy calej ustawy rvynika, i2 u.stawodar,vca dla cr:l6w podatkowych przyjqt zupeinie inne

znaczenie nieruchon:a$ci, budynkbw araz innych urz:1clzei lrrvale z gruntent zwi4zanych, ni2

ftrnkcjonuj4ce na gruncie prawa cyvrilnego (art. 46 $1 oraz art. 48 k.c.J. iak srwierdzii SN

w L;clrw.ale Skladu Siedrliu Sqdzi6wz dnia 1Z marea 2002 sygrr. lllZP 3+/2001, odstqpsfivo or-i

reguly przyjmnwania znaczenia cywilisfycznego dla fennintr ,,ttieruclrotrtoii" rv innych galqziach

prawa iest moiliwie, gdy po p:ierws:le: ustal,ry szcze96lne postugujE siq rviasn.l clefinicjq, po

drugie, gdy inne nit cyr,vilistyczne ?:naczenie poiqcia ,,nieruchr.rmoSd" wynika z caloksztaitu

przepisfrw tej ustawy.

W ocenie strony aktualny stan prawrty dctyczqcy przepis6w pr:datku oci ltieruchomo5ci speinia

oba powyisze kryteria wskazane przez 5N. Po pierwsrze, u.p.ct.l. posiuguie siq wiasnq definicia

legalnai na okre3lenie budynkdw ora;z budarvll. Shnowi.l je obiekty budowlanc w rozumieniu
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praepisdw prawa budowlanegs. Ustaw*dawca fym samym catkowicie zqnra z terminologiq

rywilistycznE, ktdra F$stuguje siq z*pelnie innym ckre$leniem budowli w roz*mieniu

Fr"epis$w Prawa budawlanegq to iest u*ywa pajqcia innych urzAdzefi trwale z gruntem

zwiqzanyrh iart 4S K.c.J, W of,eni€ strony, wslq ustawodawcy w analizol4ranych w niniejszym

zapyt*niu stanach fahycenyeh byi* okreflenie obiektu oFodatkcwa*ia za Fomocq norrn prawa

*dminisfraryjnego, a nie cywilnegc. St4d tei odwalanie do przepis6w Prawa budowlanego

winns byd rozumiane jako celswe dzialanie ustawcdawcy, kt*ry w arl 3 usL 1 pku 1 u.p.o.l.

posluiyl siq nieenanym w prawie cyvrrilnyrn okre$leniem wta{ciciela abiektu budowlanege.

Nie w*lno w procesie wykladni przepisdw prawa zakladaf, ii ustawodawca pcpelnil bi4d oraz

te nie sna o$ przepisdw catego systemu prawe. Fosluguj4c siq pojqciem 
"wla$ciciela obiektu

budowlanego" nakazuje tyill sam)rm ustalenie jega tre$ci w obrqbie norm prawa

sdministracyinego, budowlanego, Jest nim, jak wskazywano wyiej za oreecznictwem sqd6w

adminisfacyjnych, inurestor lub iegc nastqpca prawny.

Argurnentacjq powyiszq wspiera \,v anfilizswa*ym Frzypadku kwestia zbywalno6ci obiektu

budowlanego. fgodnie z prawem cywiinym, ezqff slriadowa gruntu, w tirm naniesienia Ea grunt

w p*staci r$*nyeh hudawli, ni€ mog4 stancwii przedmiotu odrgbnej wlasr:aici {a* 47 $1 Kc.

w rw. ? art. 4B K.c.], Tymezasem przedmiotswa budowlla stanowila przedmiot zbycia w ramach

obrctu prawnego caiym preedsigbiarstw€m z r4k inwestora do nswego nabywcy, aktualnego

Dzieriawcy Wniaskadawcy" Ta czynno$i praw*a, pozostaj4ca ?eza sferq prawne

Wnioskcdawey, zmienila tei wartc$f przedmiotowej budswli wykazywa*4 dla cel6w

amortyzacji p*datkowej u aktual*egr: Dzieri*wcy. W Swietle prawa budowlanego ,,zbycie"

obiektu budowlan*go jest jak najbardziei dopuszczalne, slbowiem tre€ciq poiqcia .wla5ciciela

obiekh! budcwlanegc" jest zespdl ncrm administracyinoprawnych zwi4zanych z faktem

bezpoSredniego kor:ystania z obiektu budowianeg*. To nie praws cywilne stanowi postaw?

powstania specyficznej konsfrukcji prawnei, j*kim jest obiekt budowlaay, zatem

i przenosealno$d praw do niega pczostaje w sferre norrn prawa administraryinego. Zbycie

cbiektu budawlanege w sensie cywilnym odnssi siq do przeniesienia umdw oraz prawa do

nakladdw, a te ragadaieni* prawne zupelnie nie stanswi4 przedmiotu regulacji u.p.o.l. Tym

samym uprawniany jest wniosek, ii chsdzi o zupelnie inny rcdzaj .wiasns$ci" wszgdzie tam,

gdzie ustawa uzywa terminu ,,wia$ciciel obiektu budowlanegc".

Podkre$lenia t€* wyffiaga, ii decy:ja administrac.yJna - pazwalenie na budowq stanowi wyjqtek
w polskim prawie; j*st to decyrja indywidualna, let6rq moina przenie66 na innq osobq (arl 40

ustawy Frawo budcwlanel. W aktilalnych warunkach nieruchomo$f i przestrzefi stanowiq
praedmiot prawa administracyjnego, a zatem na gruacie norm podatkowych nie powinno
rdwni** budcif *adnych wqtpliwo5ci, ii okreilenie obiektu opodatkowania oraz podmictu

wykazujqcegc beepaSredniq relaciq z gm obiektem, wyznaczane zostaiA poprzez norrny

administracyjnopr&wne. Oczywistym jest tez, ii prawo pedatkowe czerpie z konstrrrkdi
pr*wnych innych gaiqzi prawa. W przypadku podatku od nieruchorro$ci, rczwaienia wymaga

w jaki spcsdb ustawodawca ceerpie z inaych gatqzi Frawa dla cel6w opisania obiektu
apodatkowania craz dla cel$w opisania cech p*dmiotu wykazujqcego okre6lcnq relaciq do tego

obiektu.

KierujEc siq poglqdami SN wyra*onymi w wyraku lrl ZP 3+/2AS1, nakazujqcym dokonad analizy
caloksstaltu przepisdw ustawy, stwierdzid nale*y. ii u.p.c.l. w swyrn caloksztalcie nakazuje
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Fruyiqf pojqcia budynku i budswli w innym znacze*iu nii okreflone w prawie cywilnym pod

pastaciq poiqcie,,nieruchrrno$d".

W acenie Wniaskodawry, biorqc pod uwagq calo$i argumentacji wskarywanej w1iei,

ustawodawca wybral dualisryceny motlel apisania abiekt6w opodatkowania. zupetnie rozlqczny,

sparfy o wspdlny lqcznik, iakim jest nieruchcmo$d gruntowa. Z a*.2 usl u.p.o.l. wynika, ii
abiekty opod*tkowania podatkiem ad nieruchomoSci z$staly opisane za pomocA odniesienia do

dw6ch odrqbnych galqzi prawa; dc prawa cywilnego, je$li chadzi o grunty, oraz da praw:l

budcwlanego, .je$li chodzi o budynki i budowle. Obie galqzie prawa posiadajE swE wlasnq

regulacjq z odrqbnymi metodami i celami regr.riacji, posiadajq wlasn4 siatkq pojqciowq,

niezale*nq ad siebie.

Ustawod*wca wybrai za obi*kt opodatkowania gntnt, iako czgfi pojicia niemchcmcSci

rv rozumieniu prawa cywilnego. Nawiqzal tez w l<rvestii formalnego reiimu dowodowego do

urzqdawej ewide.ncii gruntSw i budynkdw, *pisui4cym obiekt apodatkowania araz podmiot

wtadaj4cy nim jako cywiincprawny wlatciciel. W zakresie pozostatych dwdch obiektdw

apodatkowani*, to jest budynku i budawli, ustawodawca oparl siq o nornry Frawa budowlanego.

Frryjqt deftnicjq legalnq obiektdw budowlanych wyra-zon4 w arl 3.a pkt. 1 *sL 1 i 2 u.p.o.l.

Rozl4ezno$d regulaeji prawnych cpisujqcych obiekff budswlane w stssunku do prawa

caruiluega nakazuje przyj4d w ralej roeciqgioSci wyiqrznie normy gaigzi prawa budowlanego do

wyktadr:i prcepisdw podatkowych, zar6wnc je$1i chodzi o sam obiekt cpcdatkowania iak

i padmiot, kt6ry jesr adresatem norm adrninistraryjnych ze wzgiqdu na iego powstanie

w fizycznej meczywisto$ci,
grrepisy prawa budowlanego nie odnoszq siq do grunfir, ale tego, co znalduje siq na tym gruncie.

Spravyy hudowy, a wiEc czynno3ci faktycz:rych zrmierzajqcych do powstania substancii

majqtkowej regular.vane s4 w oparciu o nolmy prawa administracyinego. Niedapuszczalne staje

siE tym samym wprowadzanie do wykiadni pojqd typowych dla praaa rywilnego. w iedaym

z wyr*kdw NSA syg*. 1l FSK S1Z/05 Sqd stwierdzil, iz skoro przepisy ksdeksu cywilnego nie byly

przydatne da zdesni*wania p*jqcia budowla, ta nie mogly stuiyt tei wyjoinieniu relacii pomiqdzy

poszczegdlnymi e/ementsmi &udawlr. Konsekwent$ie tei przepisy pralna cywilnego nie mogq

sluiyd wykladni pojqcia ,,wtadcieiela obiektu budowlanego". Pojqcie to naleiy wykladad

kansekwentnie w znac:eniu, jakie nadaje siq mu na gruncie norm pra$ta budowlanego. fak

sffcna lui wskazywala wytei, nie budsi l,vqfpliwo${i, i* terminem tym okreSla siq inwestora lub

iego nastqpcg prawnegn. Podkreflenia wymaga, ii ustalenie podmiatu dla cel6w pcdatkowych

stanawi czynnosi latwo dostqpn4 dla argandw podatkowych. Dysponujq one bowiem danymi

o udzielonych p*zwoleniach na budawq. Zgodnie z arl 38 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

decyzjq o pozwoleniu na budawq przesyla siq niezwlocznie organom gminy.Tym samym organy

gminy zostaly ustawolvo zabezpieczone dla cel6w dcwod*wych, zmierzaj4rych do akre5lenia

podmiotu pod*tkowegc. Pcdobnie jak przy gruntach, dane dla cel6w wymiaru podatku od

nieruchomci*i od budowli oFarto * dckumenty urzgd*we, jednoznacznie stwierdzai4ce kto iest

ich wtaScicielem w znaczeniu prawa administracyjnegc.

Si*r4c pod uwagq wszystkie wskazane w ninieiszym uzasadnieniu argumenty, prcyiEd naleiry,i2

ts nie Wnioskodawca winie:r byf uznany :a podatnika pcdatku cd nieruchomo6ci od

przedmiotorvych budawli, ale ich wtaiciciel w znaczeniu administracyinoprawnym, to iest

aktualny Dcier:awc*. To bowiem Dzieriawca jest wylqcenym adresatern przepis6w prawa
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zwiazanych u iltrzymywaniern tych budowli eraz wylEcznym korzystaiqcym z nieh dla cel6w

uuyskiwania prryehoddw z dziaialnosci gosFadarczei prowadzo$ei Przy pomccy

pr"edni otowYch bu d a wli'

TIIAsATX'IIHHIE NO PYTAI'IIA 2.

fe*eli przyjqf, i* odpowied* na pytanie Pierwsze bylaby przecaEca, to w ocenie Wnioskodawcy

?obfturiqzasie podatkowe w psdatku od nieruchom*Eci cd przedmiotowych budowli nie

powsraEie, ue wzglgdu na brak przepisdw d*tyr:zqrych podstawy opodatkowania dla

prredstawione&o we wn iasku stan * fa ktycanego'

Fodstawa opodatkowania, iak padkresla siq w daktrynie prawa, stanowi wartocciowe ujqcie

przedmiotu opsdatkowania. Frryimuj4c i*tnienie obowi4eku podatkowego w powyiszt/rn stanie

fakrycznym w stssunku da wnioskodawcy, $a skutek braku w ustawie przepis6w okreSlaiqrych

w wart+$ciach liczboluych Sw obowi4zek, zabowiqzanie podatkowe webec Wnioskodawcy

powst*f nie mc*e.

Analizujqc calaksztalt praepisdw u.p,o.l', w szczeg6lncsci artykui 4 ustqpy od L do 9 u'p'o'l'

str^rierdzif nalety, it *adsn z przepisSw nie obeimuie sytuacii faktyczaych wskazanych

w ninieiszym wnissku. W analizowanym st*nie falrycznym, Wnioskodallica nie posiada -
zgorinie u prawem - ani danyeh dotyez4cych warto$ci poczEtkcwej przedmiotcwych budowli,

ani rei nie d*konuje w swyeh ksiggach fadnych odpis6w amartrtacyinych od tychie budowli.

Nie mofna tei przyjqf, ii wnioskodawca zobcwi 4refty iest do wykazania warto$ci rynkowei, a to

e teg0 wzgledu, i* obowiqzek taki rwiEzany jest wyi4cznie z sytuacjq kiedy nie dokonuie siq

odpisiw emcrtycaeyinych od budor,qli * art 4 usl 5 u.p.o.l. wyraienia tego nie moina tfurnaczyc

w ten spos6b, ii to Wnioskadawca nie dokonuje odpis6w amortyuacyinych. Nie dokonuje glg

oenacua sfiuacjq faktyczn4, kiedy przepis prawa tak stanowi dla konliretnegc sl<ladnika

ealiczanegc do $rodksw trwatyeh w rszumieniu ustawy o podatku dochodowym ad os6b

prawnych, frramatyczna wykladnia wskazanego przepisu, uwzglqdniai4ca zasady badawy iqryka

polskiege przy redagowaniu teksfu ushlty, nie pozwala na wyprowadzenie innych wniosk6w'

W ocenie Wnioskctlawcy odwolanie ustawodawcy da przepis6w ustaw o podatkach

dochodowych wskazuie, iz to Dzieriawca - a nie Wnisskodawca - iest podmiotem dokonuj4cym

amartyzacji padatkawe!, Eatem to on jest talcie adresatem regulacii wynikaiqcychz arL 3 ust. 1

pk1 1 w zw. c art. 4 usl 1 pkt. 3 u.p.d.a.p. Zakladaj4c racionalnoid dzialania ustawodawcy moina

strvierdzid, ii odwoianie do przepis6w a amorqrzacii podatkowei bylo Swiadome, albowiem

przepisy te poshrgui4 siq pclqciem ,,budynki i budswle wybudor,r'ane na cgdzym gruncie" iako

specyficznego $rodka trwaleg*. Oznacza t0 zdaniem Waioskodawry, ti ustawodawca

prreleidziai matliwo$t wybudowania budowli na cudzym gruncie przez pewlrE gFupe

podatnik6w, a skoro uanal ich prawo do arnartyzacji pcdatkowej oraz powiqzal podstawq

cpodatkcwagia w p*datku od nieruchoma$ci z wartoici4 dla cel6w amortyz*cii, to tym samym

tg grupq podatnik6w uzna{ ta}rie za podatnika podatku od nieruchomo6ci- tnny spos6b

interpr*tacji powodcwatby niesp6ino*f caiego systemu prawa'

Nawet przyjmujqc, i* Wniasksdawca winien we wlasnei deklaracji wykazywad warto$ci

pmyjm*wane pr?ez Dzie:"iawcq dla cel6w affiargyzacii, to podkre$lid naleiy, ii Wnioskodawca

nie posiada iadnych formalnych narzqdzi, aby wyegzekwowci od Daieriawcy dane dotycz4ce

warto16ci bud"owii, ani tei r:ie istnieie iadna rnoiliwo$i weryfikacii danych dostarczonych
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ewentualnie przsr F?isriawcq, PrzyjffiuiQc odpowiedf na pytanie pietwsze, iako odpowiedf

negatyw*q, wykreswsne zostaiq tym samyn dalsze wEtpliwa$ci co do syh:acii prawnei

Wnioskadawcy, dal*ce narusz*jqce zasadq pewnotci prawa. Nie do preyjqcia iest tei syilada,

kiedy to Wnissksdawca nie jest w stanie pozna{ wiel}ts$ci obci4ierl podatkowych zwiqzanych

u wydxieriawianiem nale*qcega dc niego grunfu'

Prryimuiae za:terfi, it to Wniask*dawca iest podatnikiem podatku sd nieruchomoici od budowii

waniesionych przez Dzieriawcq, ueilaf nale*y, ii nie bgdzie on w aktualnym sbnie prawnym

zoi:owi4zany do zaplaty t<wcty podatl<u, albowiem ustawa *ie zawiera pruepisdw okre$laiqrych

psdstaws opudatkowania w stanie fakfycznym wskazanym w niniejszym wniosku.
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