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PRZEPisow o finansachVublicznych

Podstawa prawna: Art. 13 pkl. II usiawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 zpozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCV

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)

§ I.Jednostkasainorzqduterytorialncgo D 2. zwi^zek mi?dzygminny iH 3. slowarzyszcnie gniin, gmin i powialow
D 4. zwifpek, stowarzyszenie powial6\v 0 5. samorzs\dowcjednosiki orgaiiizacyjne D 6. beneficjenci dolacji zbudzetowjst

(w lym samorzadowc osoby prawne) (w zakresie wykorzystania przyznaiiych dotacji)

Nazwa pclna

Urziid Miasta I Gminy w Nowej Slupi

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powial

K.1ELECKI

Gmina

NOWA SLUPIA

Micjscowosi

NOWA SLUPIA

UHca

RYNEK

Nr donui

15

Nr lokalii

Kod pocztowy

26-006

Poczia

NOWA SLUPIA

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH BIJDACYCH

PRZEDMIOtEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
NaleZy wskazac jednostki redakcyjne przepisow wraz z nazw^ aklu prawncgo do kaZdego zaisUiialcgo slanu faklycznego lub zdarzcnia przyszlego
(bez przytaczania tre^ci przepisdw)

Art. 3 ustawy o podatkach i oplatach lokainych

Art. 3 ustawy o podatku rolnym



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZEEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
I PYTANIA (PYTAN) ^ ^

Opis sianu f<iklyczncgo (sianow faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych)

Wlascicielem gruntow lesnych i rolnych jest Skarb Panstwa natomiast zarz^dc^ Nadlesnictwo.
Nadlesnictwo zawario umow? uzyczenia z osob^ fizyczn^. Przedmiotem uzyczenia jest grunt rolny
oznaczony jako sad d powierzchni 0,1781 ha. Ponadto Nadlesnictwo zawarlo umow? najmu
rowniez z osob^ fizycznq, gdzie przedmiotem najmu jest budynek mieszkalny o powierzchni 114,70
ml Nadlesnictwo zlozylo pismo, w ktorym poinformowaio, ze zgodnie z umow^ najmu obowi^zek
podatkowy z tytulu najmu budynku mieszkalnego spoczywa na Nadlesnictwie. W przypadku
Limowy uzyczenia Nadlesnictwo twierdzi, ze obowi^zek podatkowy z tytulu uzyczenia gruntu
rolnego spoczywa na bior^cym w uzywanie (osobie fizycznej).

Pylanic (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (stanow Takiycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego
wyZej

Czy umowa najmu/uzyczenia zawarta z Nadlesnictwem, ktore dziala jako zarzq_dca gruntow
stanowi^cych wlasnosc Skarbu Panstwa przenosi obowi^zek na bior^cego w najem lub uzyczenie,
czy jednak podatnikiem nadal pozostaje Nadlesnictwo ? jak wygl^da kwestia najmu przez
Nadlesnictwo budynku mieszkalnego osobie fizycznej czy obowi^zek podatkowy b?dzie ci^zyl na
Nadlesnictwie czy najemcy?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAEEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Slanowisko vvnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz?^ci C.

W opinii organu podatkowego obowi^zek podatkowy w przypadku najmu budynku mieszkalnego
powinien spoczywac na Nadlesnictwie. Artykul 3 ust. 2 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych
mowi, ze obowi^zek podatkowy dotycz^cy przedmiotow opodatkowania wchodz^cych w sklad
Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa lub b?d^cych w zarz^dzie Pahstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Pahstwowe- ci^zy odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego
Osrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasow Pahstwowych, faktycznie
wtadaji^cych nieruchomosciami lub obiektami budowlanymi. Przepis wskazuje, ze podatnikiem
b^dzie Nadlesnictwo, nie ma w tym przepisie wskazania co w przypadku kiedy Nadlesnictwo
podpisze przykladowo umow? najmu na budynek. W przypadku umowy uzyczenia gruntu rolnego
zdaniem organu obowi^zek powinien spoczywac na bior^cym w uzywanie (osobie fizycznej).
Artykul 3 ust.l pkt 4 lit. b ustawy o podatku rolnym wskazuje, iz podatnikami podatku rolnego s^
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spolki, nieposiadaj^ce osobowosci
prawnej b?d^ce posiadaczami gruntow, stanowi^cych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki
samorz^du terytorialnego jezeli posiadanie wynika z umowy zawartej z wlascicielem, lub jesli jest
bez tytulu prawnego z wyj^tkiem gruntow wchodz^cych w sklad Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu
Panstwa lub b?d^cych w zarz^dzie Lasow Pahstwowych, w tym przypadku podatnikami s^
odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasow



Panstwowych. W opisanej sytuacji umowa uzyczenia nie jest zawarta z wlascicielem a zarz^dc^t
(Nadlesnictwem), nie ma sytuacji gdzie posiadanie jest bez tytuiu prawnego (bo tylko taka foraia
mowi, ze podatnikiem w takiej sytuacji Lasy Panstwowe). W zwi^zku z tym organ inteipretuje
ten przepis w ten sposob, iz obowi^zek podatkowy b^dzie spoczywai na bior^cym w uzywanie.

Data wypelnienia wnioskii

30.08.2019r.

Imi»j i nazwisko wnioskodawcy liib osoby
upowaZnionej

Andrz-cj Oqsior

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowainionej
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