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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach wyposaża gminy w kompetencje do
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wskazując przy tym maksymalne stawki
podatku, jakie mogą być naliczane od danego rodzaju nieruchomości. Poziom stawek maksymal-
nych jest zróżnicowany w zależności od rodzaju nieruchomości. Dla przykładu, zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, od budynków mieszkalnych lub ich części nie można ustalić stawki podat-
ku wyższej aniżeli 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Jednocześnie pośród innych kategorii
budynków ustawa wyróżnia również tak zwane „budynki pozostałe”, dla których maksymalna staw-
ka podatku może wynieść nawet 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Z sygnałów, które do mnie docierają, wynika, że stosowanie wskazanych przepisów w praktyce
prowadzi do istotnych dysproporcji dotyczących naliczania podatku za garaż użytkowany przez
osoby fizyczne do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organy podat-
kowe – w zależności od tego, czy dany garaż wpisany jest w bryłę budynku mieszkalnego, czy sta-
nowi jego część przynależną albo czy posiada odrębną księgę wieczystą – kwalifikują taką nieru-
chomość jako część budynku mieszkalnego albo jako budynek pozostały. Stąd też posiadacz garażu
wolnostojącego może liczyć się z koniecznością zapłaty podatku według znacznie wyższych stawek
niż właściciel garażu zakwalifikowanego jako część budynku mieszkalnego.

Oczywiście faktem jest to, że to rada gminy, podejmując uchwałę, określa konkretne stawki za
dany rodzaj nieruchomości i może się zdarzyć, że przyjęte w danej gminie stawki nie będą aż tak
zróżnicowane. Jednak powszechną praktyką samorządów, szczególnie w dużych miastach, jest
określanie stawek podatku od nieruchomości w wysokości zbliżonej do maksimum ustawowego. W
konsekwencji różnice w podatku naliczonym od podobnych i podobnie użytkowanych nieruchomo-
ści mogą być nawet dziesięciokrotne. Taki stan rzeczy, w mojej ocenie, nie znajduje uzasadnienia.

Trudno odmówić słuszności poglądowi, że każdy garaż będący w posiadaniu osoby fizycznej i
jednocześnie niewykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej powinien być opodat-
kowany wedle jednolitej stawki na obszarze właściwości danej gminy.

Uważam także, że brak jest racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego garaż taki miałby być opodat-
kowany inaczej, tylko ze względu na fakt jego umiejscowienia względem budynku mieszkalnego
lub ze względu na zapisy wynikające z księgi wieczystej.

Dlatego też kieruję na ręce Pana Ministra wniosek o przeanalizowanie opisanej sytuacji i podję-
cie kroków legislacyjnych w celu zagwarantowania tego, aby podatek od garaży na obszarze danej
gminy był obliczany wedle jednolitej stawki.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala




