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Zaiqcznik nr jl dq zarz^diJta 2 Ff^sa RI(
p/f* w Kielcach 2 dnig 12 lipca 2012 roku

L. dz
Podpis

^ ̂  wniose^jcp^iIdzielenie wyjasnienia w zakresie sfosb'
^  PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13pkt. II ustawy 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 WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)
I 1. jednostka samoizqdu terytorialnego 2. zwi^ek mi^dzygminny

4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne
(w tym samorz^dowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw
6. beneficjenci dotacji zbudZetdwjst
(w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pelna

Urzfjd Miasta 1 Gminy w Nowej Slupi

B.2. ADRES SIEDZIBY
Povvlat

KIELECKI

Gmina

NOWA SLUPIA

MiejscowoSd

NOWA SLUPIA

Uiica

RYNEK

Nr domu

15

Nr lokalu

Kod pocztowy

26-006

Poczta

NOWA SLUPIA

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

NaleZy wskazac jednostki redakcyjne przepis6w wraz z nazw^ aktu prawnego do kaZdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania tre^ci przepisdw)

Art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow

Art. 3 ust. 3 ustawy 0 podatku rolnym

Pismo Ministerstwa Finansow z dnia 24 pazdziernika 2017 roku , znak PS2.843.22.2017

A



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

Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznycii), zdarzenia przyszlego (zdarzeii przyszlych)

Organ podatkowy w swietle obowi^zujqcych przepisow prawa podatkowego wydaje zaswiadczenia o stanie
raaj^tkowym b^d^cych wlasnosci^ podatnika, w dzierzawie lub tez w posiadaniu samoistnym. Rolnicy
bardzo cz^sto zawieraj^ umowy dzierzawy na okres 10-ciu lat z synem/cork^ oraz rejestruj^ powyzsz^
umow? w Starostwie Powiatowym. Nast^pnie udaj^ si? do organu podatkowego celem przeniesienia
obowi^zku podatkowego na dzierzawc? oraz wydania zaswiadczenia ze syn/corka posiadaj^ gospodarstwo
rolne.

Powyzsze zaswiadczenie b^d^ przedktadac w oddziaie KRUS celem uzyskania renty/emerytury.

Pytanie (pytania) przyporzqdkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzert przyszlych) przedstawionego
wyZej

1. Czy w swietle przepisow art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, art.. 28 ust 4 pkt ustawy
0 ubezpieczeniu spotecznym roinikow organ podatkowy powinien przeniesc obowi^ek podatkowy
z wtasciciela na syna/cork? b?d^cym dzierzawc^ gospodarstwa rolnego oraz tym samym wydac
zaswiadczenie ze dzierzawca posiada gospodarstwo rolne?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STAM^FAKTYCZNEG LUB'ZPARZENIATRZYSZLEGO ^
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz^sci C.

Organ podatkowy nie moze przenosic obowi^zku podatkowego z wlasciciela na dzierzawc? na podstawie
umowy dzierzawy zawartej na okres 10-ciu lat, zawart^ zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniu
spotecznym roinikow pomi?dzy np. ojcem a synem.
Przez umow? dzierzawy zawart^ stosownie do przepisow ustawy o ubezpieczeniu spotecznym roinikow
nalezy rozumiec umow?, o ktorej mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy. Zatem aby dzierzawca zostal
podatnikiem podatku rolnego w mysl art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, umowa dzierzawy zawarta
stosownie do przepisow ustawy o ubezpieczeniu spotecznym roinikow musi spetniac t^cznie nast?puj^ce
warunki: musi bye zawarta w formic pisemnej, musi bye zawarta na okres co najmniej 10 lat, musi bye
zgtoszona do ewidencji gruntow lub budynkdw, musi bye zawarta pomi?dzy wtascicielem gruntow, ktory
jest emerytem lub rencistq w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spotecznym roinikow, a osob^ nieb^d^cq
matzonkiem emeryta lub rencisty oraz jego zst?pnym b^dz pasierbem, osob^ pozostaj^c^ z emerytem lub
rencist^ we wspolnym gospodarstwie domowym, jak tez matzonkiem tych osob. Jezeli umowa dzierzawy nie
spetnia wszystkich wymog6w z art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu spotecznym roinikow, a wi?c nie
przenosi obowi^zku podatkowego w podatku rolnym z wtasciciela gruntow na dzierzawc?.

Data wypelnienia wniosku

13.12.2019

Imif i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowainionej

Andrzej Ggsior

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Slupia

Podpis wnioskodawcy lub os

AndrzG^qsior


