
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Uprzejmie proszę o pochylenie się nad problemem związanym z niejednolitą interpretacją ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgłaszane przez samorządy problemy wynikające 

z odmiennej interpretacji prawa pozwalają na wniosek, iż konieczne jest ujednolicenie zasad stosowania 

wspomnianej ustawy bądź wprowadzenie zmian, które zwolniłyby gminy z obowiązku samoopodatkowania 

się. 

Od 2011 r. w wielu lubuskich gminach przez Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadza się kontrole, któ-

rych istotą jest samoopodatkowanie się gmin w zakresie podatku od nieruchomości, gruntów, a także od bu-

dowli, których właścicielem jest gmina. Dotyczy to w szczególności dróg wewnętrznych (w gminach wiej-

skich są to drogi śródpolne), świetlic wiejskich, remiz, boisk piłkarskich, budynków bibliotek, ośrodków 

pomocy społecznej, ośrodków kultury. Przykładem jest gmina Krzeszyce w województwie lubuskim, której 

w wyniku kontroli UKS naliczono podatek w wysokości około 850 tysięcy zł, co skutkowało zmniejszeniem 

o tę właśnie kwotę subwencji wyrównawczej dla tej gminy w 2011 r. 

Jeśli gmina nie jest objęta subwencją wyrównawczą, wynik takiej kontroli nie wpływa na stan budżetu, ale 

w przypadku gmin objętych subwencją wyrównawczą, jak w przypadku gminy Krzeszyce, skutki jej zmniej-

szenia o tak duże kwoty są tragiczne, szczególnie dla gmin wiejskich. Jak wynika z naszych ustaleń, obecnie 

jest tak, że nie wszystkie gminy w kraju stosują samoopodatkowanie, stąd porównywalność wskaźnika G jest 

nierealna. 

W takiej sytuacji, według interpretacji wywodzonej przez UKS, gdyby wszystkie jednostki samorządu 

gminnego w kraju jednolicie stosowały zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, to wskaźnik docho-

dowy gmin, czyli tak zwany wskaźnik G, uległby znacznej zmianie i niewykluczone, że wówczas uległyby 

zwiększeniu kwoty naliczonej subwencji dla niektórych gmin. 

Interpretacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonana przez gminy – w odróżnieniu od interpre-

tacji UKS – znajduje swoje potwierdzenie między innymi w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 marca 2011 r. (sygn. akt I SA/G1 56/11), w którym czytamy, że 

„właściciel, jakim jest gmina, nie może podlegać obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku, którego 

sama jest beneficjentem, więc gmina nie może opodatkowywać «samej siebie»”. Dlatego też właściwe było-

by ujednolicenie zasad stosowania ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity DzU nr 95/2010 r. poz. 613 z późn. zm.) albo zmiana przepisów pozwalająca na zwolnienie gminy 

z obowiązku „samoopodatkowywania się”. Za takim rozwiązaniem jest większość gmin, obecnie bowiem 

będący organem gminy wójt jako organ podatkowy ustala zobowiązanie podatkowe gminy, która jest przez 

niego reprezentowana. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 
 

 

 




