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Stopnica

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 19.05.2020 roku, dor^czonym na adres

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Klelcach w dacie 19.05.2020 roku, Pan Mirosiaw Rajtar-Zast^pca
Burmistrza, dzialaj^cy z upowaznienia Burmistrza Miasta zwrocll si^ o udzielenie odpowiedzl na
pytanie:

- Czy prawidlowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku roinego, od nieruchomosci
1 lesnego (przy solidarnym posiadaniu wspoJwIascicleli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska,
adresy wszystkich wspolwfascicleli oraz udzialy, czyli czy decyzja dia jednego ze wspotwiasciciell
powinna zawierac oprocz imienia i nazwiska rowniez udzialy i adresy zamieszkania pozostalych
wspolwlascicieli?

Z opisu stanu faktycznego wynika, ze decyzje wymiarowe podatku od nieruchomosci, roinego 1 iesnego
przy solidarnym zobowi^zaniu wspolwlascicieli zawiera]^ dane osobowe takie jak: udzialy, imiona
i nazwiska oraz adresy wszystkich podatnikow (wspolwlascicieli).
Odnosz^c si? do tresci pytania, pragn? wskazac na nast?puj^ce okolicznosci.
Jak wynika z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokainych
(tekst jedn. Dz. U.'z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). jezeii nieruchomosc lub obiekt budowiany stanowi
wspolwlasnosc lub znajduje si? w posiadaniu dwoch lub wi?cej podmiotOw, to stanowi odr?bny

przedmiot opodatkowania, a obowi^zek podatkowy od nieruchomosci iub obiektu budowlanego ci^zy
solidarnie na wszystkich wspolwlascicielach lub posiadaczach,z zastrzezeniem ust. 4a-6.

Analogiczne rozwi^zanie zawiera art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku
lesnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 900 ze zm.), dalej u.o.p. - do odpowiedzialnosci solidarnej za zobowi^zania podatkowe
stosuje si? przepisy Kodeksu cywilnego dia zobowi^zari cywiinoprawnych. Instytucja zobowi^zania
solidarnego zostala ureguiowana w art. 366-378 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Jak wynika z art. 366 § 1 tej ustawy, kilku diuznikow
moze bye zobowi^zanych w ten sposob, ze wierzyciel moze zqdac calosci lub cz?sci swiadczenia od
wszystkich diuznikow l^cznie, od kilku z nich lub od kazdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela
przez ktoregokolwiek z diuznikow zwalnia pozostalych (solidarnosc diuznikow). Az do zupelnego
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
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zasRpkojenia wierzyciela wszyscy dtuznicy solidarni pozostaj^ zobowi^zani. Z kolei stosownie do
art 210§ 1 pkt 3 u.o.p., decyzja podatkowa zawiera m.in. oznaczenie strony.

^^

Przepisy powotanych wyzej ustaw dotycz^cych podatkow lokalnych, ustanawiaj^ solidarn^

odpowiedzialnosd za jedno zobowi^zanie podatkowe ci^z^ce na wszystkich wspotwiascicielach. Z Iresci

art 210 § 1 pkt 3 u.o.p. wynika, ze wskazanie adresala decyzji, to nic innego, jak oznaczenie strony.

Przepis ten ma zatem zastosowanie takze w przypadku wielosci stron w post?powaniu podatkowym.
Organ podatkowy, kieruj^c decyzj? w ten sposob do okreslonej liczby podmiotow zakres a zatem>^
podmiotow obj^tycti rozstrzygni?ciem zawartym we wlasnej decyzji. Istotne jest bowiem to, aby kazdy
ze wspolwlascicieli nieruchomosci, wobec solidarnej odpowiedzialnosci za zobowi^zanie podatkowe,
posiadalwiedz§,iz decyzja takazostatawydana.

Kazdej osobie fizycznej, podatnikowi podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego, powinna zostac
doreczona identyczna decyzja podatkowa okreslaj^ca (ustalaj^ca) cat^ wysokosc zobowi^zania
podatkowego od danej calej nieruchomoki.•Ustanowienie solidarnego obowi^zku zaplaty podatku
oznacza ze kazdy ze wspolwlascicieli b§dzie obowi^zany do uiszczenia calej kwoty naleznosci
podatkowej, a zaplata przez jednego, b^dz kliku z nich zwalnia pozostalych z obowi^zku zaplaty^
Adresatami decyzji s^ zatem wszyscy wspolwlascicieie, bez wzgl^du pa to, czy i w jaki sposob
. ■u

wywiazuia sis z ciaz^cych na nich zobowi^zaniach podatkowych.

Zatem w kazdej decyzji powinny bye wskazane wszystkie podmioty jako podatnicy z oznaczeniem ich
jako strony postepowania, ich udzialow oraz podatku w jednej kwocie.

Wykazanie powyzszych danych w decyzjach podatkowych nie narusza przepisow ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekstjedn. Dz. U.z2019 r. poz. Uoi).

Jednoczesnie pragn? podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieii do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wykladni
przepisow prawa.
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