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Odpowiedź na interpelacje w sprawie podatku od nieruchomości z dnia 05 marca 2015 r.  

fdata wpływu do urzędu 10.03.2015) 

W odpowiedzi na złożoną interpelację informuję, iż wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 r. 
wyniosły: 14.045.822,10 zł od osób prawnych, 8.272.784,64 zł od osób fizycznych (w tym prowadzących działalność 
gospodarczą). 

Odnosząc się do prośby o podanie danych dotyczących wpłat od konkretnych podatników będących 
przedsiębiorcami informuję, iż zgodnie z art. 293 § 1 i § 2 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa dane zawarte 
w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową. Prezydent Miasta Zgierza jako organ 
podatkowy zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy skarbowej (art. 294 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa). 
Wobec powyższego ww. dane nie mogą zostać ujawnione. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące stosowania różnych kwot/stawek podatku dla danych przedsiębiorców 
informuję, iż przepisy prawa podatkowego nie przewidują wprowadzania zwolnień w podatku od nieruchomości dla 
określonych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) rada gminy może wprowadzać w drodze uchwały jedynie zwolnienia przedmiotowe. 
Wobec powyższego ustanowienie odrębnych stawek dla danych podatników byłoby sprzeczne z przepisami 
ww. ustawy. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące ulg podatkowych informuję, iż zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) organ podatkowy, na wniosek podatnika, 
z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 

Stosownie natomiast do art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego 
działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a: 

1) które nie stanowią pomocy publicznej; 
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących 
aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 
3) które stanowią pomoc publiczną, o której mowa w literach od a do m (na cele wymienione w ustawie). 

Udzielenie ulg podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa może nastąpić wyłącznie na 
wniosek strony. To ona w związku z tym winna wskazać, zgłaszając takie żądanie, okoliczności, które jej zdaniem 
przemawiają za udzieleniem ulgi. Obowiązkiem organu jest zaś zbadanie, czy istotnie one wystąpiły i ich ocena pod 
kątem zaistnienia ważnego interesu podatnika i interesu publicznego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 
dnia 14 grudnia 2011 r. I I F S K 1030/2010). 
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