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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r. ustawę  

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

 

rosinska
Data publikacji



 

 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia 27 października 2017 r. 

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1785) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozdziału 2a otrzymuje brzmienie: 

„Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w 

zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego”; 

2) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu: 

„Art. 7b. 1. Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzają co roku 

sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 

podatku leśnego. 

2. Sprawozdanie zawiera informacje o: 

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i 

średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i 

przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku 

podatkowym; 

2) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym 

i podatkiem leśnym; 

3) podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3: 

1) przedstawia się w sprawozdaniu w formie zagregowanej; 

2) są wykazywane według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w 

którym jest sporządzane sprawozdanie. 

4. Sprawozdanie w części dotyczącej informacji, o których mowa w ust. 2: 

1) pkt 1  przekazuje się nie później niż do końca I kwartału danego roku 

podatkowego; 
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2) pkt 2 i 3  przekazuje się nie później niż do końca III kwartału danego roku 

podatkowego. 

5. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb 

obrachunkowych. 

6. Sprawozdanie jest aktualizowane w przypadku zmiany danych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, w trakcie roku podatkowego, w którym jest sporządzane. Do 

aktualizacji sprawozdania stosuje się odpowiednio przepis ust. 5. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór 

sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób jego sporządzania, 

a także terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania aktualizacji, o 

której mowa w ust. 6, mając na względzie potrzebę zapewnienia rzetelności i 

prawidłowości przekazywanych informacji oraz uwzględniając uprawnienia rad 

gmin do różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości.”. 

Art. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ustawy zmienianej w art. 1, jest 

sporządzane począwszy od 2018 r. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


