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Frezydenta
Miasta Gdyni
Al. Marsealka Pilsurlskiego 52154
S1-382 Gdynia

wr'r:osrK s !trY*AifiE tHTgRFRETAcJt til*ywrBtrAt iliil p*rEpts6rrf p*AwA pcDATt(cwEGo

Dziaiaj4e w imieniu Spdtka z ogra*iczonq odpowiedzialnodciq z siedzibq w
Gdansku {dalej: Spdlka, b?niosk*dawcal, jako jej cztc*ek rarzqdu uprawniorry da samodzielnej
reprez*ntacji, na padstawie art. 14j rlstawy z dnia 29 sierpnia 139? r. - ardynaeja podatkowa, wnosze
a wydanie iftterpr*tacji indywidualnej prepisdw prawa podatkowego w zakresie dctyczqcym ustawy
z dnis 1? styeenia 1991 r. a podatkaeh iopfatach lckalnych,

ZSARU{:i.III FRZYSSII

Spolka planuje nabyi nieruehsmoic gruntowq na terenie miasta Gdyni i zamierza oddad j4 w
daierialuq p*dmiatcwi bqdqcemu przedsiqbicrcQ. W oparciu o zgodq, jaka zostanie wyraiona w
umorvi* dzieriawy, deieriawca wzniesie na tym gruncie ncwq budowlq.

Naklady psnsszone prr*r deieraawce na budowq now*j budeiwli nie bqdq stanowiC Srodkdw trwalych
Spoiki ani tei nie zwiqksrajq wartoici dr*dkdw trwatych posiadanych prze: 5p6lkq, Edyi, zgcdnie z

preepis;*mi wta€eiwych ustaw o pr:datkach dorhadowych, tego rodzaju nak{ady bqdq kwalifikowane
jako budawle wybudourane na cudzym gruncie, ktdryeh amortyracji podatkowej dokonywaf moie
drieriarvca a nie Spaika,

PYTAHI E BC FGWY;sTEGS ADAft ZS{\I'A PRZYSIIEGD:

Czy warta$e bud*wli, jakie rostanq rvzniesicne prze: dzieriau.rcg, stanowid bqdzie po stronie SB6tki
podstavrq opodatkclvanie p*datkiem od nieruchoma$ci ?
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STAIi**Wlsi{O WH l$gl{S *AWCY

Zdaniem Wnio:k*dawey w*rt*id hudcwli wzniesic*ych przez drieriawcq nie bqdzie stanowii dla

Spdtki padsiawy r:pcdatkowania padatki*m od nisruch*mo$ci. Wniosek taki wynika z nastgpujqcych
*rgumantSw.

Z punktu vtJidzenia clwilnoprawnego, budowla wzniesiona przez dzie*awc6w na gru*cie naleiqcy*r
do Sp*fki, ct* n+wie bqdq wl*sno*c Sp**ki {art. 48 kodeksu cywilnego},

Zgodni* I art. 3 u$tawy z dnia 12 styeznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych LUOPL"],
podatnikami padatku *d nieruch*mo:iei sq asoby fi:yezne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w

tym spdlki nie p*siadajqce csobowo*ei prawnej, bqdqce:

a) wfaicieielami nicruchomo$ci lub obiektdw budcwlanyeh - z tym zastrze2eniem, 2e je$li

preedmiot *p*datkrw*nia znaiduje sig w posiadaniu samoistnym, to obowiqzek podatkowy

eiqiy n* pasiadacru samcist*ynr,
bi p*siadaczanri s*moistnymt nieruchomoici lub obiektdw budowlanych,

cl uiytkownikami wieczystymi grunt*w,
d) p*siadaq:ami nier*chr:moiei Iub ich czg*ei albo cbiekt6w budowlanych lub ich czg$ci,

stanowigcyeh wlasnpif Skarbu Paistwa lub jednostki sarnorzgdu terytorialnego, jeieli
pc:iadanie:

i. wyniha z trmowy zawartej z wlafcicielem, Agencjq Wlasns{ci Rolaej Skarbu Pairstwa

Iub z innegc tyt{Jtu prawnegfi, z wyj4tkiem posiadania przez osoby fizyczne lskali

rni*srkalnych niestanowiqcych adrqbnych nieruchomo3ci,
ii. jest be: fytulu prawnego, e zastrzeieniem jednak, ie w przypadku pnedmiotdw

op*datkowania wch*d:;1cych w sktad Zasobu Wtasnodci Rolnej Sk*rbu Pafistwa lub

bqdqcych w zarzqdzie Farisiw*wegc Gospadarstwa Leinego Lasy Paristwowe

obowiq:ek podatkowy ci42y cdpowiednio na jednoslkach orgarrizacyjnych Agencji

Wiasna$ci Rolnej Skarbu Par'tstwa i iednostkach organizacyjnych Las6w

Farlstwowych, faktycznie wlae**jqcych nieruchomoiciami lub obiektami
budowlsnvfti.

Powyiszy katalog podmiot$w, na kt6rych moie ei4ayf obowiqzek podatkcwy w podatku od

nieruchomo$ci jest zamkniqty a z*te nt iaden inny, nie wynrieniony powyiej, podmiot nie moie byf
padatnikiem tego padatku {pomijamV tuta.i kwestie opodatkoirania lokali}.

Jak wynika z UGPL, w przypadku *biektdw budowlanyeh {*bejmujqcych zar6wno budynki iak i

butlowle) obowiqaek podatkowy wiqzad siq moie albs z wiasno$ci4 albo z posiadaniem takich
chiektdw, Brzy fryffi w ?alc?*o$ci od przypadku we hodzid moie w grq posiadanie :amoistne lub tak2e
posiadanie aateine.

Zgodnie z przepisami UOPL, wiaiciciel obiektdw budawlanych naleiy do katalogu podmiot6w

bqdqclch pcdatnikami podatku o,d nieruchamo*ci. Podatnikiem takim w analizowanej sytuacji nie
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jest dlieriawea, gdyi nie jest ani wladeieielem ani pasiad*czen* s*moistnym wnie:icnych przeE siebie

obiektdw. Skoro *biekty wzniesi*ne pru*z dzieriawcQ stanowiq wiasnaid wlaiciciela gruntu, ktdry

jest przedmiotem dzi*ri*wy, to naleiy tnkie konsekwentnie przy.iqi, 2e dzier2awca nie naleiy do

kat*gorfi,,pssrrodsdz€ pbiekfdw budowl*nydt, stan*wiqcych wtasnoic Sksrbu Psrtstws lub iednostki

s*mcr:gdl terytarialntg*", gtlyi jest on wprawdzie posiadaczem, ale obiektdw slanowigcych

rviasnctf wta*eicicla gruntu. Prowadzi t* do wniosku. te w analizowanej sytuacji podatnikiem w

odniesin,niu do budnwii wzniesionyeh praez dzier2awcdw.iest wiaiciciel gruntu {Spolkai.

Ueneni* Wniask*d;wey r* podatnika p*datku od rrieruel'romaici od budowli wzniesionych przez

d:ieriawcq nie *enacra jednak, zda*iem Wni*skodawcy, ie powinien cn byc nim rzeczywiScie

obciqi*ny w nkresie trw:lnia drieri*wy, Jednym z podstawcwych eleme*tdw konstrukcyjnych

psd*tku j*st bcwiem podstawa opodatk*wania a tej w analirowanej sytuacji nie moina ustalid po

stronie Spdlki jaka urydaieriawi*jEcegc.

Zg*dnie z art. 4 ust, I pkt 3 UOPL, p*dstarvq opodatkowania hudawli lub ich czqici zwi4zaaych z

pr*wadreniem dziatalno*ci gospcclareeej je:t, za:adniczo, wartoic, o kt6rej mowa w przepisach o

podatkech dochodowyeh, ustaiona na driefr 1 stycznia roku podatkowego, stanowiqca podstawq

oblirzania amortyraeji w tym rcku, niepomniejs:ana a adpisy amortyraryjne. Przepis ten odwcluie

siq d* warta$ci Boez4tkowej budowli, ktdra to wartoif rtanswi podstawq dokonywania odpisdw

ar*crtyzaeyj*ych. Skor* UOPL cdwoiuje siq do rvart*:ici, ktSra stanowi treif zapis6rv ksiqgowych, to

zdtniem Wnioskodawcy *anaeza to, ie chodzi ocrywiicie o zapisy ksiggcwe padatnika - wtaSciciela

obtektu * a nie rapi$y k:iqgowe driertawcy, do kt6rych podatnik nie ma dostgpu {tak wyrok NSA z

dnia 31 styez$ia 2003 r., sygn. akt ll FSH L645/06; wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 20 c:erurca 2S6
r., sygn. akt | 5AlWr *S3105; wyrak WSA rv Gliwieach z dnia g *rarca 2O10 r., sygn. akt I SAIGI

8S3/fi91, Podstawa opad*tk*wania podatkiem od nierushonroici {jako odpowiadajqca podstawie do

d*konywani* r:dpis*w amortyzacyjnych) nie ulega zatem zwiqkszeniu o wartoii nakladdw

dokonarryeh na bud*wlq prrez inny podmiot nii p*datnik pcdatku od nieruchamo$ci. Tymczasem

zauwaiyd naleiy, ie budowla wzniesi*na przez dzieriawcq nie posiada w ksiegach podatkowych

wtafcicieia gruntu rv *96le iadnej warta:ici dla celdw amortyzacji, gdyi amortyzacji takiej budowli,

jako budcrvli n* eudzyn gruncie, dokonuje, zgadnie z przepisami o podatkach dochcdcwych, ten, kto

tq budowlq wrnidsl {dzieriawca}. Srak u;artoici takiej budowli dla cel6w amonyzacji po stronie

wla$eieiela gruntu ornacea. ie podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomoici jest po jego

stronie rdwna teru.

We rr:skazanym wyiej wyr*ku z dnia 3L stycznia ?008 r. N*cz*lny Sqd Administracyjny stwierdzil:

,,Zusiqkszenie {s *sktady n*jemcy) wartn*i poczqtkCIwej nieruchamoici dla cel6w padatku ad

n!*rucham*iri bqdri* maLt'iwe d*pi*ra w sytu*cii, gdy nieruchomoic "powr6{i" da padatnika. Erak

szez*gdtowej r*gufacji w tyftl zskr*sie nie uzas*d{}isl z*stas*wsnia wykladni razszerzaiqcei. Trybunal

K*nstytacyjny wielakrotn ie podkreilat, ie zawsze wtedy" gdy m*ifiwe iest takie tlumaczenie przepisu,

aby byt an zgodny z NCIfrstyttj€jq i nie praw*dzil do nsruszenia kanstytucyjnej zasody zaufania

abywiltelr da partstw* naleiy z tej mailiwaici skarzystai. "Wortaic poczqtkawa" jest, wyiqws?y

',vypadek ul*ps"aeni* ir*tlku trw*leqc, kategeriq stabilnq. frzi€ki swej stabilnoici umailiwial recliza$q
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:#s*dy zuuf{}fii# oby\$*tels do p*rtstw*i sf*n*wipnego prze'z nie prawa. Podflttk od nieruchomoici,

;'*k sfr"r::r:fe zaal*iyl *rgr;n odw*!aw*y, 6 #eE6 nie t{wesfionowsJs Spilka, byt {iest} padatkiem ad

Fosjr:danr* m*iqtku, ktory r,v csgslr w sp*sdb naturalny uleg* przewcrtoiciowaniu. Ustawodawca -
j*k to a*sad*ie stwierdzi{ W5& * n*rmujqc podatek mdgl jednak ten fakt paminq{, przyiqi zataienie

inne. ytrty kt/,rym podsfawo opodotkowonr'a nie odzwierdedlala rzeczywistei wartcici moiqtku

poddanego opodefkow*niu, W r*zultacie usfawodswra uznal, ie p*dstawq apodatkowania bqdzie

5lonsly,rfi wsrtost p*e:qfkcr.v* budowli, fawn* wartoiti nominolnei, ustswodswea del temu wyroz

prr-ex wylqezenfe wplywr om*rtyzarjinri |yart$id pa*,qtkawq budowli, o takie wsrtoici naktaddw

p*czynianych prxez potlmi*t korzystajqry z nieruchamaki. Nie moint wiqc byto z wyrainq

nieksrzyiciq dla podat*ika przyjmowat, ie ustcw*d*wcs nakazywal uwzglqdni*i wzrost wartcici."

N* tle teg* wyroku srgany p*datkowe pcdnoszq eutsem okoliczno$d, ie wydany zostat on na kanwie

stanu faktycrneg*, rv ktdrym w chwili tawareia umawy dzieriawy *a dzieriawionym gruncie istniala

iui budawla a dzleriawca rjakonai tylko jej uteps:*nia {ca doprowadziio do rwiqkszenia jej wartoici}-

Ta okolicenof d, zdaniem organdw padatkcwyeh, ma podwaia{ zasadnosd zastosowanei tam wyk}adni

prawa dr"r sytuacji, w ktdrej drieriawc* wznosi od podstaw nowy abiekt. Argument taki jest jednak

niez*sadny, bo zgodnie z regulq wyktadni a minori od naius iz mnieiszego na wiqksze) skoro

orzeczRictlvo sqdowe uenaje, 1e nawet nakiady na ulepseenie 6rodks trwalego dokonane przez osobq

trreetq nie mogq :wiqkszai podstawy opcdatkawania tego {rodka trwalego u jego wia$ciciela, to tym

bardziej podstawy takiej nie mog4 sta*owie naklady na $rodek trwaty wzniesio*y od pedstaw przez

6sobq trzeci4 i *ie istni*j4cy w ogdle w ewid*ncji tachunkowej i podatkowej wlaiciciela.

Niezaleinie od argurment6w podnoszonych w orzscznictwie sqdowYm, stanowisko prezentowa*e

preea Wnio*kodav*cq {zerdwno w cdnie*ieniu d* podstawy opcdatkowania budcwli wzniesionych

Brrea dziert*wcow jak i przer nich utepsa*nych) uaasadnione iest tak2e wzglqdami celowoiciowYmi.

Tr:eba bawiem zauwaiyi, jakie bytyby kan:ekwencje uznania, 2e podstawq opodatkowania budowli

pa str*nle wia*eiciela gruntu tworrq nakfady dokonane przez pcdmiot trzeci (dzieriawcq)-

Konieczno$i siqgniqeia przez podatnika do ksiqg podatkowyeh jego konfahe*ta oznaczalaby, 2e

podatnik w istocie nie bytyby w stanie w wiarygodny i pewny dla siebie sposSb ustalii podstawy

opodatkowania. Pgdatek od nieruchomodci dla poe{miotdw prowaclzqcych dzialalnoSi gospodarczq

jest pod*tki*m ustalanym trs podstawie samoobliczenia a zatem to na podatniku spocrywa

obowiqzek prav*idtcw*gc nkre*lenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Ustawodawca,

naktadajqc taki obowlq:ek, musi uwrglgdniai realnq mciliwoSd jego wykonania prrez podatnika' To

rqknn*nie jest realnie m**liwe, gdy podatnik u:tala podstewq cpadatkowania w oparciu o wtasne

ksiqgi pod*tkowe i wynikajqce z nich eapisy a nie jest moiliwe, gdyby podatnik miat ustalai podstawq

opodatkowania w *parcir: ksiqgi podatkawe innegc podmiotu. Trzeba bowiem zauwaiyc, ie

podstawq gpodatkr:i,'rania ustala siq w wyrakofci lvarta$ci budowli stanawiqcej podstawg obliczania

amc*yzacji w danym roku, Fadstawq tq jest zatem vJartodd. ktdra faktycznie stanowi podstawq do

oblice*nia anrartyzacji prz*z pcdmiat, ktdry tej amortyzacji w danym roku dokonuje a nie

hipotetycina warto*i, kt6r4 wiaSciciel {podatnik} ustalilby. gdYbY sam wybudowai dany obiekt.

6dyby latem prryjqi, f* naktady dokonane na nieruchomodd gruntowE przez jej dzieriawcq i

p*legajqee na wybudowaniu na niej budowli tr*orzq u wia$cieiela podstawq da opodatkowania

oodatkiem *d nieruehon:o$ci, tc wia*eieiel ten nrusiatby przyjqi za tq podstawg widniejEq w
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ksiqgach podatkowyeh drieriawcy w*rtCI*c tej budawli do am*rtyzaeii' wtaiciciel gruntu tej vea*oici

.i*dnak nie zna i rnai nie r*oie, bo nie ma dastqpu do ksiAg podatkowych dzieriawsy' Oczywiicie

wia$eiclel m*gtby wystqpil do drieriawey r pytaniem {pradbq} o podanie lej wartofci' lecz dzieriawca

nie musiatby n* to Fyranie udaielid odpawiedzi lub mdgtbv urdaielii odpowiedzi niezgadnej z Frawdq'

wta$eieiel mogiby oeaywi$cie zaslrzec sobie w umcwie prawo do aqdania tego rcdzaju informacii i

obwar*w*t j* np. rapiatq kar umcwnych, lecz nadal polegai musiaiby na odpawiedzi udrielonej

praet drieri*wcq, Daieri*wca mdglby te2. nie zwai*iqc na k*ry umcwne, mimo wszystko nie udzielii

odpowiedai a wtagciciei nie miatby iadnego prawnego instrumentu, bY tq odpowiedi wyegzekwowa{

i *ie nrialby moiliwo*ci tistalenia podstawy opodatkowania'

Tileba pamiqta*, ie r,viairiciet nic ma uprar,v*ierl organu pcdatkowego ijego pozycia prawna wobec

drieriawey jest pozyci4 r6wn*prawnego podmictu, ktsry *ie ma administracyjnych instrument6w

wymusrenia padania mu p*tpebnych informacii a dzieriawea, padajqc nawet iwiadomie falszywq

cdpcwiedi, nie p*nosi ea tc *dpcwiedzi*tno$ci karnei' W skrajnej sytuacji dzieriawca m6gfby

poinform*wa* wlagciciela, i* warto$d buelowli dla porrzeb arnorlyzacji wynosi np. 1 zloty i wlaiciciel

nie miaiby iadnej nrotliwoici zakwesrionowac tej warto$ci ani ustalif je! w innej wysokoici' Gdyby

nawet d:ie/iawca udzielit wla{eiciclorvi inforn":acii o faktycznie przyjqtej przee siebie waEo$ci

blrdswli dla potreeh aRrortyaaeji, ta wlaSeiciel nie ma iadnej r*oiliwoici, aby zweryfikcwai

paprewn*{d obliezenia tej w*rt*$ci. Trreba :auwaiyd, ie uoPL nakazuie przyiqd ra podstawq

opsdetkowani* wariodc budowli ustalonq w *parciu o przepisy o amortyzacji irodk6w trwatych a

wiqe w zgodzie I tymi przepisami' Frsces ustalania wartorici irodkdw trwalych' szczeg6lnie tych

nleiyp*wyeh uy bqdqeyeh wynikiem skomplikowanego procesu inwestycyinego' iest prccesem

bareka trudnym i wymaga wriqeia pod uwagq bardzo wielu element6w {np' rozstrzygniecia jakie

wydatki uvrhodzq da wartodci pac:qtkgwej a jakie nie, w jeki :posdb ustalid wartoi{ wydatk6w

p*nosz*nych w walutach *Lrcych, itp.l. Wia$ciciet nieruchomoici, majqc od dzieriawcy inforrnacig o

ostatecrnie Ltttalonej warto{ei dla p*trzeb arnerrtyzacji, nie ma mo2liwaici zweryfikowania

dok*nanych obliceei a t0 
'}a 

nim eiqiy oL:owiqzek prawidforr+ego poda|ria podstawy opodatkowania' I

t* wfa*ciciel a *ie d:ieriawca p*ncsiiby w takiej sytuacji wszelkie negatywne kansekwencje zaleglodci

w podarku od nieruclromc$ci, gdYbY *kazaio siq, ie waftogd ustalona przez dzieriawce by{a bfqdna'

Trzeba wreszcie zauwatyd, !e rgcdnie z prrepisami nstaw o podatkach dcchodowych' do wartoSci

B**qtkowej {r*dk6w trwaiyeh dla potr:eb imortyaacji wlicza siq takie lakie wydatki inwestycyine'

ktdryeh wysoks$i jert w dutym :topniu uzaleiniona od indywidualnej sytuacji tego' kto ie ponosi'

Zaliczyd tu nroina przede ws:ystkim kaslty finanscwc - prowizje i odsetki od kredytdw

inwestycyjnych, nalirzone w *kresi* inwestycji. kt6re zallcza sie do warto6ci paczqtkowej irodkow

trwatych. wysakogd iych kasztdv: jest zeleina miqdzy i*nymi od standingu finansowego tego' kto

kor:ysta : finans*wania i moie byC rupeinie inna {np' duio wyisza} dla dzieriawcy nii bytaby dta

wiaieiciel*. Gdyhy latern prryjqe, ie wiafciciel ustala podstawq opodatkowa*ia w oparciu o kosz$

finansawe poniesione przee dtieriaw{q, pr*wad:itoby tc dc oderwania jego cbciqieri Bodatkowych

od jrga indywidu*lnej sr/cuacji i wpfywu na wytw'oraony przedmiot opodatkowania'

Trzeb* x**waiyc, ie lv nrzecznictwie sqdol'+ym dominuje poglqd, ie organy wla6ciwe w sprawach

podatku od nierucliomoici sq, dla potrzeb r'*ymiaru tego podatku, ewiqzane wartolci4 budowli

okredlonq ns potrzebY arnorlyzacji a iej weryfikacji dokonywad moie tylko crgan wla$ciwY w sprawie
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psdatkr; dcchcd*w*gc. Prayjqeie wigc, ie padsfawg opodatkowania po strsnie wlaicieiela grilntu

stanswi warts*f am*rtyzacyjna budowli wid*iejqea w ksiqgach dzieriawcy, prowadzifoby do tego, ie

warts$ciE tE zwiqrany iest takie pndatnik {Strona}, ktdry nie ma iadnego wptywu na jej ustalanie'

fi:naeza tCI, ** dlff pcdatnika {5tr*ny} podstawa opodatkowania wyrikalaby ze zdarzeri, w kt6rych nie

Hcze$ti"ricry {bry tc nie on buduje budowlq}. Co wiqeej, skcro warto*d arnartyzacyjna budcwli moie

p*dlegai rveryfikaeji pruee srgan wtaieiwy w sprarvie padatku dochodowego a przeciei weryfikacja ta

d*konywana hyi*by w Fosiqpowaxiu kantrslnym, w kt6rym podatnik (Strena) nie uczestniczytby

ipostqpowanie knntrolne wobee dzieriawcy), aenaczatoby to, 2e podstnlk {S$ana} :wiqzanv bt{bv
Podatnik {Strona} nle

rniaiby iadnych msilirvoiei kweltianowani* dakonanyeh w ten spos6b ustalei, mimo, ie decyzja

taka r,vywierataby bezpa*rednie skutki dla iego zobowiEzai p*datkowych w podatku od

nieruchomo$ci, Sytuacja taka *ie moie :ostae zaakceptowana z p*nktu wid:enia praworzqdneici i

stan*wi t* dcdatkr:wY srgufient prrernawi*jqcy rc tym, ie u podat*i*a (Stranyi podstawg

opodatkolvania budcwli stanowid rnoi* tylko ta vrartcii arnortyzacyj*a takiej budowli, kt6ra wynika

: jega wiasnych ksiqg padstkowYch'

lstotnc dla :prawy jest takie to, ie iflteresy p*dmiolu dokanujqcego amo.tYzacji i podmiotu

majqcego zoit*e *bciqinnym podatki*in od nieruchomedci ustalanym od podstawy amortyzacji sq

roebieine * w interesie pad*tnika dokorruj4cego amartyzacji jest maksymaliaacja podstawy do

amortyzaeji i cl*k*nywanye h od niej odpis*w a w inter€sie podat*ika podatku od nieruchomoScijest,

aby warto$c obiektu dla am*rtyz*cji byia moiliwie najniisra. Ta razbieincii interes6w iest istotna,

brwiem tym bardeiej n*raia p*datnika podatku ad nieruchcmoici na niekorzystne dla niego

raastreygniqcia dokonYwane wsbec podmiotu uprawnionego do amoriyzaeji.

Ok*lieznafci te, rdlniem Str*ny, dodatkowo potwierdzajq, ie warto$i amortyzacyjna obiekt6w'

wynikajqea a kti4g inncgo nii padatnik podmiotu, nie moie byf uznawa*a 2a podstawq

spodatkowania tych abiektdw podatkiem od nierlchomsiei'

FqdEU!0qwetle

Pcwyisee argumenly w-tkazuiq rdaniem Wniosk*dawcy,2e nie ma iadnego uzasadnier:ia dla

wfqezania do podstawy opodatkowania pa stronie wla$eieiela gruntu warto3ci nak{addw dokonanych

na jego grunt pfzel dzi*rtawcq tego gru*tu. Pomijajqc nawet wnioski ptynqce z iqzykowei wykladni

art, 4 ust. 1 pkt 3 UOpL {podkreilane w orzecznictwie sqdowymi, padmiot wydzieriawiajEcy grunt nie

dysp*nuje i*dnynri narzqdeiaml, aby wiarygod*ie uEtalii rvartc6€ do emortyracjiobiekt6w, ktdre nie

stanowiq jego Jrodk*w trwa*ych. Skara wydxieriawiajqey nie jest w stanie tei \.varto6ci ustali€, to tym

samym nie moie takie ponarid ryayka prawnego, jakie wynikaloby r prryjecia przez niego wartoici

pcdanyrh przet daieriawcg lub ryryka wynikajqcego z odmowy udzielenia mu prtez dzieriawce

jakiehkaliviek infarmacji na temat tej wartoEci. W konsekwencji naleiy uunai, 2e takie na gruncie

systemswyfrl nie ma iadnego utasadnienia dla wliczania do podstawy opodatkowania po stronie

wydzierlawi*jqrego w*rtaici budowli wrniesionej prrea dzieriewcq {ezy ogdlniej - jakiekolwiek

podmioty inne nii wydzieriawiajqcy).
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Jednoezeinie a$wiacJczarn, ie nie toczy siq wobec Spdlki iadn€ postqpowanie podatkowe ani
kcntrola podatkowa a kwestia stan*wiqca przedmiot tak ujqtego wnlcsku nie zostala rozstrzygnigta
iadnq decyziq eni pastanswienie,n orgsnu podatkowego.

W imieniu 6lka r ogranlcron4 odpowiedzialnoSciq

Cztan&$arzqdu

zalqczniki:

informacja z Rejestru Przedsiqbiorcow KRS

dawSd uiszceenia optaty w wysoko$ei40 zlotych
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