
N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków
01/04/2021 godz. 15:00 Tel: +48 12 423 22 41

DLA BIZNESU

Ważny wyrok TK w sprawie podatku
od nieruchomości

Wydane w ostatnich dniach uzasadnienie do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie
potwierdza, że przedsiębiorcy nie mogą być
obciążeni wyższą stawką podatku jedynie z
powodu posiadania nieruchomości. Jest to
bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców
posiadających nieruchomości, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej.

Wyrok TK zapadł 24 lutego br. (sygn. akt SK
39/19), ale właśnie teraz ukazało się jego
pisemne uzasadnienie. Trybunał uznał, że art. 1a
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych rozumiany w ten sposób, że o
związaniu gruntu, budynku lub budowli z
prowadzeniem działalności gospodarczej
decyduje wyłącznie posiadanie gruntu,
budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub
inny podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w
związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał zakwestionował więc zgodność z
Konstytucją kontrowersyjnego przepisu, który
uzależniał związek nieruchomości z
działalnością gospodarczą wyłącznie od tego, że
nieruchomość ta znajdowała się w posiadaniu
przedsiębiorcy. Skutkiem takiego uznania było
objęcie budowli podatkiem od nieruchomości, a
w przypadku gruntów i budynków obciążenie ich
znacznie wyższymi stawkami. Wcześniej często

obciążone były nim np. zachwaszczone place, na
których nie dało się parkować samochodów, czy
też znajdujące się na skraju ruiny magazyny, w
których niebezpiecznie było nawet składować
towary

Jak skorzystać z wyroku w praktyce?

WAŻNE! Przedsiębiorcy posiadający
nieruchomości, które nie są i nie mogą być
potencjalnie wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej, mogą w oparciu o
wyrok TK domagać się teraz niższego
podatku od tego rodzaju majątku. Co więcej
przedsiębiorcy mogą też korygować swoje
rozliczenia za wszystkie nieprzedawnione
okresy podatkowe (począwszy od 2016 r.).

W praktyce przedsiębiorcy powinni w pierwszej
kolejności zweryfikować, czy posiadają majątek
niewykorzystywany w działalności
gospodarczej. Następnie należy odpowiednio
skorygować deklarację i wystąpić z wnioskiem o
zwrot nadpłaconego podatku (w uzasadnieniu
powołując się na wyrok TK). W skorygowanych
deklaracjach, w przypadku gruntów i budynków,
należy obliczyć podatek przy zastosowaniu tzw.
stawki pozostałej (przewidzianej dla gruntów i
budynków niezwiązanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej), Natomiast w
przypadku niektórych budowli, możliwe jest
wyłączenie ich z podstawy opodatkowania,
ponieważ podatkowi od nieruchomości
podlegają wyłącznie budowle związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodatkowo w przypadku podatników, którzy
prowadzili w przeszłości spory dotyczące
opodatkowania nieruchomości
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niewykorzystywanych w prowadzonej
działalności i zostały one zakończone
prawomocną oraz niekorzystną decyzją, możliwe
jest skorzystanie z przewidzianej w ordynacji
podatkowej procedury wznowienia
postępowania. W tym względzie trzeba się
jednak spieszyć, gdyż wnioski o wznowienie
można składać tylko do 3 kwietnia tego toku.

Wyrok TK z oczywistych względów jest
korzystny dla podatników. Nie ulega jednak
wątpliwości, że uderzy głównie w gminy,
których budżety oparte są na podatku od
nieruchomości. To gminy odczują zatem skutki
wznawiania postępowań i to na nich będzie
spoczywał obowiązek zwrócenia podatków
wymierzonych w oparciu o niekonstytucyjne
regulacje
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