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UCHWAŁA NR 19.219.2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 371/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia
20 września 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mochowo.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 561), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr 371/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września
2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis w związku
z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mochowo, z powodu istotnego naruszenia
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r.,
poz. 1445 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Mochowo prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
27 września 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie została doręczona Uchwała
Nr 371/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości stanowiących pomoc de minimis w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych
na terenie Gminy Mochowo. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww.
uchwała podlega nadzorowi Izby.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co
następuje.
Jako podstawę prawną podjęcia uchwały, Rada Gminy Mochowo wskazała art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 ze zm.).
Jak ustaliło Kolegium Izby w toku postępowania nadzorczego projekt badanej uchwały został zgłoszony
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy
uwag do projektu nie wnieśli.
Z tytułu badanej uchwały wynika, iż Rada Gminy Mochowo postanowiła zwolnić od podatku od
nieruchomości stanowiących pomoc de minimis nowe podmioty gospodarcze na terenie Gminy Mochowo.
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W § 1 ust. 1 badanej uchwały Rada Gminy Mochowo postanowiła zwolnić od podatku od nieruchomości
budynki, budowle lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w związku
z tworzeniem w nich nowych podmiotów gospodarczych, jeżeli podmiot gospodarczy po raz pierwszy
faktycznie rozpoczął działalność gospodarczą na terenie Gminy Mochowo i zarejestrował swoją siedzibę na
terenie Gminy Mochowo.
W badanej uchwale Rada Gminy Mochowo posługuje się dwoma różnymi pojęciami, tj. „zwolnienie”,
„zwolnienia” oraz „ulga”, „ulgi”.
Ponadto przepisy badanej uchwały są nieczytelne, niespójne i mogą budzić wątpliwości, i tak np:
W § 1 ust. 1 zwalnia się grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z tworzeniem
w nich nowych podmiotów gospodarczych.
W § 1 ust. 3 „ Ulga określona w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek z zamiarem skorzystania z pomocy i złożono dokumenty, o których mowa w § 4”.
W § 1 ust. 5 pkt 3 „ dzień udzielenia pomocy - dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin
złożenia deklaracji podatkowej lub dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych w przypadku braku
obowiązku złożenia deklaracji”.
W § 8 ust. 7 „ Ulga, o której mowa w § 1 ust. 1 nie przysługuje podmiotom gospodarczym, które prowadziły
jakąkolwiek działalność gospodarczą w okresie 3 lat przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, z którą związany jest wniosek o udzielenie ulgi na podstawie niniejszej uchwały. Ulga
nie przysługuje również podmiotom gospodarczym kontrolowanym w sposób pośredni lub bezpośredni przez
osoby fizyczne lub prawne, które utraciły prawo do zwolnienia bądź też, którym to prawo wygasło”.
W § 8 ust. 4 „ Przedsiębiorca traci prawo do ulgi w podatku od nieruchomości w przypadku, gdy działalność
gospodarcza na nieruchomości objętej ulgą nie będzie utrzymana przez okres 2 lat”.
W § 8 ust. 8 „ Ulga będzie przysługiwała pod warunkiem, że działalność gospodarcza na nieruchomości
objętej ulgą prowadzona będzie przez cały okres trwania ulgi.”
Dodatkowo w § 4 ust. 1 badanej uchwały zobowiązano podmiot gospodarczy do złożenia stosownych
dokumentów w tym m.in.:
- w pkt 1 „ druk IN-1- informację w sprawie podatku od nieruchomości lub druk DN-1 - deklarację w sprawie
podatku od nieruchomości oraz:
a) druk ZN-l/A - dane o nieruchomościach
b) druk ZN-l/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”,
- pkt 6 „innych dokumentów, o które wystąpi organ podatkowy, niezbędnych do uwiarygodnienia prawa do
zwolnienia od podatku od nieruchomości”,
- pkt 12 „ potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej ”.
Także w § 7 ust. 1 badanej uchwały zobowiązano podmiot gospodarczy do przedłożenia Wójtowi Gminy
Mochowo dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielenia
i wykorzystania.
Skierowanie zwolnienia jedynie do nowych podmiotów gospodarczych odnosi się do cech podmiotu i pozostaje
w sprzeczności z postanowieniami art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym
organ stanowiący może wprowadzić inne zwolnienia niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, ale jedynie o charakterze przedmiotowym, nie zaś podmiotowoprzedmiotowym.
W wyroku z dnia 22 marca 2011 r. (I SA/GL 109/11) WSA w Gliwicach wskazał, że „ zwolnienie może
dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzajów
działalności. Przy czym przedmiot winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego
podatnika, a więc cechy przedmiotu, muszą zostać tak w przepisie określone, żeby dotyczyły potencjalnie/
hipotetycznie nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Jest to o tyle trudne zadanie, że zwolnienie w każdym
przypadku będzie w ostatecznym rozrachunku dotyczyło określonego podmiotu, a to z tej przyczyny, że
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konstrukcja podatku obejmuje zarówno przedmiot, jak i podmiot podlegający opodatkowaniu. Ujmując rzecz
inaczej nie ma przedmiotu opodatkowania bez podmiotu, któremu ten przedmiot można przypisać.
W konsekwencji nie ma też zwolnienia przedmiotowego, którego nie można przypisać określonemu
podmiotowi. Utrudnienie to wymaga od rad gmin staranności w tworzeniu przepisów prawa miejscowego,
przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację przedmiotu, a nie podmiotu tego
zwolnienia. W każdym przypadku, gdy bezpośrednio z ustanowionej normy wywieść można, kto podlega
zwolnieniu, a nie tylko jaki przedmiot obejmuje zwolnienie, zwolnieniu przypisać można charakter zwolnienia
podmiotowo-przedmiotowego, a to w konsekwencji oznacza przekroczenie ustawowej delegacji do
ustanawiania zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3 u.p.o.l.”.
W doktrynie polskiego prawa podatkowego od dawna jest ugruntowane stanowisko, że niedopuszczalne jest
utożsamianie kategorii zwolnienia podatkowego z kategorią ulgi podatkowej. W przypadku ulgi podatkowej
mamy bowiem do czynienia z redukcją obciążenia podatkowego, tj. zmniejszeniem płaconego podatku,
w formie odliczenia od podstawy opodatkowania, odliczenia od kwoty podatku lub obniżenia stawki
podatkowej. Rady gmin są uprawnione do wprowadzania ulg tylko w sytuacji, gdy w danym przepisie
ustawowym stosowane jest słowo „ulga”.
Natomiast zwolnienie przedmiotowe oznacza definitywne wyłączenie określonego przedmiotu opodatkowania
(gruntu, budynku lub jego części, budowli lub jej części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej)
spod obowiązku podatkowego.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organ stanowiący upoważniony został
wyłącznie do wprowadzania innych zwolnień przedmiotowych niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Zapisy § 4 ust. 1 pkt 1 prowadzą do naruszenia zasad dotyczących składania deklaracji i informacji na podatek
od nieruchomości określonych w art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne, co do zasady, są obowiązane złożyć właściwemu organowi
podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo
wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia
mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy, osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia
31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów
opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu
według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, jak również odpowiednio skorygować
deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia tego zdarzenia. Konieczność dodatkowego wykazywania przez przedsiębiorcę podstaw
opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zwolnienia nie znajduje zatem uzasadnienia prawnego.
Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2168 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 986 z późn.zm.) Kolegium Izby ustaliło, iż dane i informacje
udostępniane przez CEIDG i KRS są jawne oraz każdy ma prawo dostępu do danych i informacji
udostępnianych przez CEIDG oraz do danych zawartych w Rejestrze. Każdy ma prawo otrzymać, również
drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z KRS.
Ponadto w myśl art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „ Organy administracji publicznej
nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków
zaświadczeń o wpisie w CEIDG ”.
Wydruk z CEIDG, który zawiera m.in. imię, nazwisko, NIP i dane teleadresowe firmy, jednoznacznie
potwierdza, że dany przedsiębiorca prowadzi określoną działalność gospodarczą – i to na moment jego
wygenerowania.
Zatem organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego, jeżeli znane są organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ m.in. na podstawie
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posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych czy też rejestrów publicznych posiadanych
przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej.
W ocenie Kolegium Izby użyte w zapisach badanej uchwały sformułowania:
„innych dokumentów, o które wystąpi organ podatkowy, niezbędnych do uwiarygodnienia prawa do
zwolnienia od podatku od nieruchomości ” (§ 4 ust. 1 pkt 6 uchwały) oraz „ dodatkowych informacji
i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielenia i wykorzystania do stosowania zwolnienia
w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania " (§ 7 ust. 1 uchwały) stanowi pojęcie niedookreślone,
stwarzające możliwość luzu interpretacyjnego, co może w szczególności skutkować dowolnością w zakresie
stosowania przepisów uchwały.
Dodać również należy, że w granicach posiadanego umocowania ustawowego Rada Gminy winna
jednoznacznie określić rodzaj informacji i dokumentów wymaganych od beneficjenta pomocy, ponieważ to
organowi stanowiącemu gminy, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przysługuje prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień
ustawowych.
Dodatkowo należy wskazać, że analiza postanowień § 1 ust. 3 oraz § 1 ust. 5 pkt 3 nie pozwala na
jednoznaczne określenie okresu, w którym podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia, w szczególności
terminu, od jakiego należy liczyć 12 miesięczny okres.
Także zapisy § 8 ust. 4 i 8 oraz § 1 ust. 1 i § 8 ust. 7 uchwały zawierają sprzeczne ze sobą postanowienia.
Z uwagi na fakt, że badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego, zatem jej uregulowania winny być
sformułowane w sposób czytelny, jasny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. Kolegium Izby wskazuje,
iż w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że uchwała stanowiąca akt prawa
miejscowego winna być tak zredagowana, aby dla każdego adresata była zrozumiana. Każdy przepis prawa
miejscowego winien być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich
okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Adresat aktu
nie może być zaskakiwany treścią nieostrych przepisów (por. wyrok WSA w Lublinie z 119.09.2008 r., sygn.
akt II Sa/Lu 485/08, wyrok NSA oz. w Gdańsku z dnia 6 czerwca 1995 r. sygn. akt SA/Gd 2949/94).
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.
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