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Swi~toch!owice, dnia l~ .. 05.2oo9r.

Nr Fn. "-3110~009/pIMD

POSTANOWIENIE
Prezydent Miasta ~toch!owice dzialaj'tc na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4
oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997r. Ordynacja. podatkowa (tekst
•

jednolity z 04.01 .2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60; ze zm.) udzielaj'tc na wniosek Ldz.
:IKKI96I2008 z dnia 29.09.2008r. uzupefnionego pismem Ldz.1

z dnia 12.11.2008,. oraz pismem Ldz.
~.

IKKl12512008

.IKKl17912009 z dnia 23.02.2009r.

interpretacji art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991,.

.

0

podatkaeh i

oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 , poz. 844; ze zm.)
stwierdza, ze:
1. zw~kszona wartosc zmodemizowanyeh budowli wyszczegolnionyeh w przykladzie
Nr I winna bye opodatkowana od dnia 1 stycznia 2010 roku ,
2. obowi'tZSk podatkowy w podatku od nieruchomoSci w przypadku (przyklad Nr II)
. zaadoptowanego w miesi'tcu sierpniu 2009r. pomieszezenia na kotlowni~
powstaje cd miesi'tca

wrze~nia

2009r.,

3. obowi'l,Zek podatkowy w podatku od nieruchomosci w przypadku likwidacji sieei
cieplnej w miesi'tcu lutym 2oo9r. (przyklad Nr III) wygasa z uplywem miesi'tca
lutego 2oo9r.,
4. nie podlegaj't opcdatkowaniu podatkiem od nieruchomosci sieei technologiczne

wraz z armatu"" znajduj'tC't si~ w budynku opisane w przykladzie Nr IV.

UZASADNIENIE
W dniu 16.10.2008r. wplyn't/ do Urz~u Miasta Sw~toch!owice wniosek
o udzielenie na podstawje art. 14 a O.p. interpretacji co do zakresu i sposobu
stosowania prawa podatkowego. kt6ry zostal doprecyzowany wnioskiem z dnia
12.11 .2008r. (data wpIywu 21.11 .2008r.) oraz pismem z dnia 23.02.2009r.

Zgodnie z art. 14 a § 1 O.p. st.os.ownie do sw.ojej wlasciw.oki m.in. prezydent miasta
na pisemny wni.osek P.odatnika ma .ob.owi'tzek udzielie pisemnej interpretacji, C.o d.o
zakresu i sP.oS.obu zast.os.owania prawa P.odatk.oweg.o w jeg.o indywdualnej sprawie,
w kt6rej nie t.oczy
post~P.owanie

si~

post~P.owanie

P.odatk.owe lub k.ontr.ola P.odatk.owa alb.o

przed s'tdem administracyjnym.

Ad . 1 i3
Siee cieplna
Sp6lk~

.0

wart.osci na dzierl 01.01 .2009r. 150 tys.zl z.ostanie ulepsz.ona przez

w miesi'tcu lipcu 2009r.

.0

,

50 ·tys.z!. W .opinii .organu podatkowego sluszne

jest przyj~cie przez wni.osk.odawc~ stan.owiska, it .obowi'tzek P.odatk.owy w P.odatku
ad

nieruch.om.osci

zwi~ksz.onej

od

wart.osci

bud.owli

nalezy

uwzgl~dnic

.od

01 .01 .2010r.
Podstaw't .oPodatk.owania bud.owli zg.odnie z art. 4 usl.1 pkt 3 u..o.p.l. jest wart.osc
przyj~ta

d.o d.ok.onywania odpis6w am.ortyzacyjnych , ustal.ona na dzierl 1 stycznia

r.oku podatk.oweg.o, stan.owi'tca podstaw~ obliczania am.ortyzacji w tym roku ,
niep.omniejsz.ona

.0

odpisy am.ortyzacyjne, .okresl.ona w sP.os6b identyczny w

przepisach ustaw

.0

podatku d.ochod.owym ad os6b fizycznych i prawnych. Katdy

sr.odek trwaly (np. bud.owla)

m.oie bye ulepszony, kt6re polega na przebud.owie,

rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub m.odernizacji srodka. Zmiana wartosci
P.ocz'ttk.owej

m.ote bye

wi~c nast~pstwem

ulepszenia srodka trwaleg.o i w6wczas

P.odstaw't .oP.odatk.owania b~dzie n.owa wart.oM -okresl.ona wedlug stanu na dzieri 1
stycznia roku podatk.oweg.o, niep.omniejsz.ona
Wart.oM ta jednak

~zi e

stan.owic

podstaw~

.0

d.ok.onane .odpisy am.ortyzacyjne.

.oP.odatk.owania w r.oku

nast~pnym,

zgodnie z art. 4 usl. 1 pkt 3, ulepszenie bud.owli powoduj'tce zm ian~ jej wart.osci w
ci'tQu roku podatk.owego, nie sP.ow.oduje zdarzenia,

.0

ktorym m.owa wart. 6 usl. 3,

gdyz w wyniku ulepszenia bud.owli nie ulegla zmianie jej wart.oSC ustal.ona na dzieli 1
stycznia daneg.o roku. Zmiana wart.osci nie wywola

wi~c

przepis art. 6 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
I.okalnych, nie

b~dzie

skutk6w w trakcie r.oku
.0

podatkach i oplatach

mial tu zast.osowania, gdyt zdarzenie, kt6re zaistnialo

(ulepszenie) nie rna wplywu na wys.ok.oSC .oP.odatkowania w tym roku, lecz w
nast~pnym.

Nadal do korica roku podatkowego podatek powinien bye naliczany ad

dotychczasowej wartosci.
Organ podatkowy podziela stanowisko podatnika .opisane w przykladzie III, gdzie w
przypadku likwidacji w miesi'tcu lulym 2009r. sieci cieplnej a wart.osci 50 tys. zl
wygasni~cie

obowi'tzku podatkowego

nast~puje

z uplywem miesi'tca lutego 2009r.

2

Ad.2
Padalnik w zlozonym wniosku zapytuje w kl6rym momeneie powstaja a w kl6rym
wygasa obowia,zek padalkowy w padatku ad nieruehomosei na padslawie art. 6
u.p.o.1.
W ustawie

0

padalkaeh i opfataeh lokalnyeh, uslawodawca stwiardzil tylko bardzo

og6lnie, ie obowi!(zek podatkowy w podatku od nieruehomosei powstaje od
pierwszego dnia miesi!(ca nast\1Puj!(cego po miesi'lcu, w kt6rym

powstaly

okolicznosei uzasadniaj'lce powstanie .tego obowi'lzku (art. 6 us!. 1 u.o.p.l.) Od lej
genaralnej zasady normuj'lcej powslanie obowi'lzku padatkowego w podatku ad
nieruehomosei przewidziano jednak, wart. 6 us!. 2 pewien wyj!(tek. Dotyczy on nowo
wybudowanyeh budynk6w i budowli. W zakresie tych przedmiot6w opodatkowania
obowi'lzek podalkowy powstaje z dniem 1 styeznia roku nast\1puj'lcego po roku, w
kl6rym budowa zoslafa zakonczona albo w kt6rym rozpoez\1lo uzytkowanie budowli,
albo budynku lub ieh cz\1sci przed ieh ostatecznym wykonczeniem. Nalety zwr6ei6
uwag'i, ie wlw przepis nie ma zastosowania w przypadku dokonywania przez
podatnika kapitalnego remontu obiektu budowlanego.
Okolieznoseiami uzasadniaj'lcymi powstanie obowi'lzku podatkowego s!( przede
wszystkim: nabyeie wlasnosei nieruehomosei lub obiektu budowlanego, ustanowienie
prawa uZylkowania wieezystego gruntu, zawarcie umowy najmu, dzieriawy
nieruchomosei lub obieklu budowlanego stanowi'lcego wfasnosc Skarbu Panstwa lub
jednoslki samorz'ldu terytorialnego, czy tai objfiCie w posiadanie bez tytulu
prawnego przedmiot6w opodatkowania stanowi'lcych wfasnos6 tyeh podmiot6w, lj .
gminy, powialu, wojew6dztwa lub Skarbu Panstwa.
Organ podatkowy podziela slanowisko podalnika, wyrazone w pismie z dnia
23.02.2009r.

dot. przykfadu II a mianowicia podatek od nieruchomosci od

pomieszczenia 0 powierzchni uzytkowej 50 m2 zaadoplowanego przez Sp6lk\1 w
miesi'lcu sierpniu 2009r. na

kotlowni~

powstaje ad miesi!(ca wrzesnia 2009r., pad

warunkiem, ie umowa najmu pomieszezenia z wfaseieielem budynku, kl6rym jest
jednoslka samorz'ldu lerytorialnego zostala r6wnie!: zawarta w miesi'leu sierpniu
2009r.
Ad. 4
Ministerstwo Finans6w w pismie nr LK-727IMMI03 z dnia 15.05.2003r. okreslilo
podslawy opodatkowania budowli. Potwierdzilo slanowisko, ze w rozumieniu
przepis6w

0

podalku od nieruehomosci, instalacje znajduj/tce

si~

wewn'ltrz budynku,
3

·

.
takie jak np.: wodoci'l.9owa, kanalizacyjna, elektryczna, komputerowa, teletoniczna,
telewizji

kablowej,

opodatkowaniu,

wchodz't w sk/ad budynku i nie podlegaj't odr,.bnemu

bowiem

podstaw..

opodatkowania

budynku

stanowi

jego

powierzchnia uZytkowa. Takie stanowisko jest takZe zgodne z przepisami prawa
budowlanego, w kt6rych rozumieniu obiektem budowlanym jest m.in. budynek wraz z
instalacjami i u""tdzeniami technicznymi. Jedynie w przypadku gdy w budynku
umiejscowiona jest budowla stanowi'tca od""bny obiekt budowlany, z wy!'tczeniem
instalacji, opodatkowaniu podatkiem .od nieruchomosci b..dzie podlegal odr.. bnie
budynek i budowla.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawCli
i stanu prawnego obowi'tzuj'tcego w dacie zaislnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14 b § 1 O.p. interpretacja nie jest dla wnioskodawcy wi'tiqca.
Postanowienie

wydane

zoslalo

z

upowaznienia

Prezydenta

Miasta

~tochlowice , udzielonego na podstawie art. 143 O.p.

Na ninlejsze postanowienie przysluguje za,alenie do Samorz'tdowego
Kolegium Odwoiawczego w Katowicach , kt6re wnosi si,. za posrednictwem
Prezydenta

Miasta Swi,.tochlowice, .w terminie 7 dni od

postanowienia.

dnia

dor~enia

