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Dotyczy: pisma Dr Fn.II·311013120091w/MD - uzupeIoienie bmk6w fonnalnycIL
ZWl1lC4Ul1Y si~ z 0 inte~j~ przepis6w ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9)
o podatkach i op/aIach lobinych w powil\f4lrlu Z JlIZCpisami Ustawy Prawo budowlane
i Uslawy 0 podoIku dochodnwym od os6b prawnycb w nitej podanych kwestiach.

sc."ktymv
• op/aca podatck od nierucbomo§ci od r6mego rodzaju budyDk6w
i budowli (gnlpa GUS 1,11), kt6ryeb jest wla§cicielem oraz UZytI:ownikiem "" podstawic
r6:!:nycb tytu/6w prawnyeb taIricb, jak: wsp6IwI_, najan, dzicrmwa, umowa utyczenia.

W """oeb prowadzonej dziaialnoSci gospodan:zej sp6Ika dokonUje: u1epszcnia (prubudowa,
rozbudowa, odbudowa, rckonstrukcja, modcmizacja) sicci cieplnyeb i tecbnologicznyeb
w trakcie rom podaIkowego omz adaptacji pomieszczc/i lub bodynk6w.

> PrzytIad I (projektowany)
Sieo! cieplna na dzic6 01,01.2009 r. ma warto§<j 150 tys. zI. W m-cu Iipcu 2009 r. zostanie
u1epszooa na ~ 50 tys. z1. WartOOt sieci po u1epszeniu ~e wynosi6 200 tys. zI
i od m-ca sierpoia 2009 r. sieo! ~e amortyzowana od "'wei, wi~ WlIrfoki.
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PrzytIad II (projektowany)

W m-cu sietpniu 2009 r. Sp6Ika zaadoptuje pomie=zenie (50 m') na
WWcicie!em budynku jest KZGM.

Pytaaie:

kollo~ .

..

W kt6rym micsUt!:u ]JOWIIb\je obowiltzck pod8tkowy w podatku od nierucbomo9ci
w przypadIru u1epszcnia budowli i adapIacji pomicszczeD luh· bodynk6w, gdzic

wla§cicielem bodynkn _
L

by6:

nasza sp6Ika luh iednostka SIIIJIOI2ltdu taytoriaInego,

b. innc osoby prawne
,

;

)
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New stlDowisko

V _ y , ~e zgodnie z art. 6 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych od budynk6w
i budowli DOWO wybudowanych oraz ulepszenia (przebudowa, odbudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja i modemizacja) budowli i .rozbudoVl}' oraz modemizacji istniej~ych
budynk6w obowil[ZOk podatkowy powstaje z dniem I stycznia roku oastl'Poego po rolru,
Wkt6rym zakonczono b'ldZ rozpocz<;to uZytkowanie tych obiekt6w.
W przypadku adaptacji ponnieszczen lub budynk6w obowil[Zek podatkowy powstaje
miesi~

pierwszego dnia

nastwnego po

miesi~u, w

k:t6rym zmianie uJegla powierzclmia

uZytkowa budynk6w pod warunkiem,1e:

•

L

wla§cicielem jest nasza sp6lka lub jednostka samomtdu terytorialnego,

b.

inne osoby prawne, jako wla§ciciele tych obiekt6w, odprowadzaj'l podatek
od nieruchomoSci, W zwiqzku z tyro nasza sp6lka nie plei podatku

Pnyklad ill (projektowany)
W m-cu lutym 2009 r. zlikwidowano sicC eiepln'l

DO

wartosc 50 tys. zl. Od m-ca marca

brak sieci w ewideDeji srodk6w trwalych.
Pytanie:
W kt6rym nniesillCu wygasa obowil[ZOk podatJcowy podatku ud nieruebomoSci ?

Nasze stanowisko
W przypadku likwidacji budowli lub budynku obowil[ZOk podatkowy wygasa z uplywem
nniesi'lca, w kt6rym ustaIy okolieZlloSci uzasadni'j'lce ten obowil[Zek, a podatek ustaia si~
proporcjonalnie do liezby nniesi~y, w kt6ryeb i.lnial obowil[ZOk.

> Pnyklad IV (projektowany)
W budynku stacji wyrniennik6w eiepla 0 pow. 50 m' zoajduje ,i~ siet technologiezna
(grupa GUS II) wraz z zainstaioW8D'lDa niej armllturl! (zawory lrulowe, liezniki). Podatek
od nierucbomoSci odprowadzany jest za 50 m' pow. uZytkowej budynku oraz od warIoSci
,ieci tecbnologicznej (budowla).
Pytapje

Czy podlegl\i'l opodatJcowaniem podatkiem od nieruchomoSci ,ieci technologiczne wraz
z armllturl! zn.jdujl[Cl\ si~ w budynku ?
Nasze staaowisko

UwaZamy. ze w powyzej opisanej sytuacji sieci technologiczne wraz z arma.tun\. nie powinoy
podlegae opodatJcowaniu podatkiem od nieruchomoSci.
Wynika to z faktu, 10 w odr6znieniu od budowli podstawa opodatkowania budynk6w stanowi
ich powierzcbnia uZytkow•• nie warIoSC. W zwiqzku z czym zoajdujqce si~ w budynku
instalacje i l.II'ZJl<izenia techn.iczne rue maj<t znaczenia dla wymiaru podatku od nieruchomosci.
Pozwal. to
dokladne okreslenie granicy opodatJcowania dla budowli ,ied technicznych,
kt6re wyzoacza przylqcze do budynku.

n.

·.
Zgodnie z art. l4b § 4 oSwiadczamy. V:. elemeoty stanu faktycznego

obj~te

wnioskiem

o wydanie interpretacji w dniu zlotonia wniosku Die SII. prudmiotem tocZllC"go si~
post~powania

podatkowego, kontroli podatkowej, postAaX>wania kontrolnego organu kontroli

skarbowej oraz, :re w tym zakresie sprawa Die zostala

rozstrzygni~ta

co do jej istoty w decyzji

lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

