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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach 

 i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 

(druk nr 515) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu takie ukształtowanie przepisów ustaw podatkowych aby zasada 

solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji 

gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego 

lub podatku od nieruchomości. 

Orzecznictwo sądowe jak i Ministerstwo Finansów prezentują stanowisko, że w takich 

przypadkach naliczanie kwoty podatku powinno się odbywać poprzez ustalenie kwoty 

zobowiązania od całej nieruchomości a następnie odliczenie od tego kwoty przypadającej na 

współwłaścicieli zwolnionych z podatku. Praktyka stosowania przepisów przez organy 

podatkowe bywa inna, tzn. organ nakłada na współwłaściciela nieruchomości, który nie jest 

zwolniony od podatku, obowiązek uiszczenia podatku od całej nieruchomości, również 

w zakresie odpowiadającym udziałowi we własności nieruchomości podmiotu zwolnionego. 

Omawiana ustawa ma doprowadzić do zaniechania stosowania błędnej wykładni 

przepisów. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie Komisji do Spraw Petycji (druk sejmowy nr 1232). Projekt był 

przedmiotem prac sejmowych Komisji Finansów Publicznych i Komisji Samorządu 
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Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które wprowadziły do projektu poprawki zmierzające 

do objęcia zakresem nowelizacji podatek leśny. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisje.  

 

III. Uwaga 

Ustawa nie zmienia stanu prawnego. Zamierzony przez prawodawcę efekt może zostać 

zrealizowany mimo niewprowadzenia ustawy. Nie budzi wątpliwości, że prawidłowa 

interpretacja obowiązujących przepisów zwalnia współwłaścicieli nieruchomości z części 

podatku przypadającej na współwłaściciela zwolnionego z opodatkowania.  

Właściwa interpretacja przepisów jest tym bardziej uzasadniona, że zgodnie z art. 2a 

Ordynacji podatkowej niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa 

podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. 

Również Rada Ministrów w stanowisku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie projektu 

ustawy uznała zmianę ustawy, jako „indyferentną w stosunku do obowiązującego stanu 

prawnego. Zarówna doktryna, jak i judykatura prezentują w tym zakresie jednolite 

stanowisko, które jest akceptowane również przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Należy zauważyć, że działania niektórych samorządowych organów 

podatkowych, które pomimo jasnej wykładni przepisów dotyczących opodatkowania 

współwłasności, dążą do „przerzucenia” podatku na podatników niekorzystających z ulgi, są 

niezgodne z obowiązującym prawem i są skutecznie kwestionowane w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym.”
1
 

Okoliczność, że zdarzają się przypadki wadliwej interpretacji przepisów nie może 

uzasadniać nowelizacji ustawy. Po to istnieje kontrola instancyjna oraz sądowa decyzji 

podatkowych, aby w konkretnych sprawach korygować błędne rozstrzygnięcia. 

Ponadto należy pamiętać o instrumentach jakimi dysponuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. Na podstawie art. 14a § 1 minister może wydać z urzędu interpretację 

ogólną lub objaśnienie podatkowe, które powinny spowodować ujednolicenie praktyki 

stosowania prawa.  

                                                 

1
 W cytowanym stanowisku Rady Ministrów zostało obszernie przedstawione orzecznictwo oraz poglądy 

doktryny dotyczące omawianych przepisów.  
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Wreszcie warto zauważyć, że adresaci przepisu wychodząc z założenia o racjonalności 

prawodawcy, będą dążyli do nadania nowelizacji konkretnej treści. Skoro bowiem następuje 

nowelizacja przepisu, to należy nadać działalności prawodawcy jakiś sens. Będzie to rodziło 

ryzyko błędnego odczytania intencji ustawodawcy i nadania przepisom niezamierzonego 

znaczenia. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


