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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 42. posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. ustawę

o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 25 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 3:
1)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli grunty, o których mowa w art. 1, stanowią współwłasność lub
znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny
przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży
solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach), z zastrzeżeniem ust.
6 i 7.”;

2)

dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o
której mowa w ust. 5, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli
(posiadaczy) jest zwolnionych od podatku rolnego albo nie podlega temu
podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi rolnemu oraz nie
są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi
w prawie własności lub posiadaniu.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 3:
1)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub
znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny
przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu
budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach,
z zastrzeżeniem ust. 4a–6.”;

2)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

2

„6. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o
której mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub
posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu
podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
współwłaścicielach

lub

posiadaczach,

którzy

podlegają

podatkowi

od

nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym
ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 374 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 2:
1)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub
więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania
podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich
współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.”;

2)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o
której mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub
posiadaczy jest zwolnionych od podatku leśnego. W takiej sytuacji obowiązek
podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy nie są
zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w
prawie własności lub posiadaniu.”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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