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INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j §1 i §3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku spółki ,, " Sp. z o.o. z dnia 12 sierpnia 2011 r., 
o udzielenie interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów 
prawa podatkowego 

postanawia: 

- udzielić pisemnej interpretacji art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) 
uznając w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stanowisko 
podatnika dotyczące zastosowania przepisów podatkowych za właściwe, iż w przypadku 
modernizacji w trakcie roku podatkowego budowli, od których dokonuje się odpisów 
amortyzacyjnych, jak i budowli całkowicie zamortyzowanych, podstawą 
opodatkowania jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego 
następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia, powiększona o koszt 
modernizacji. 
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UZASADNIENIE 

/.godnie z art. 14j ustawy Ordynacja podatkowa interpretacje indywidualne co do zakresu 
i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do swojej właściwości wydaje wójt. 
burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Interpretacje są 
wydawane w indywidualnych sprawach podatników, jeżeli elementy stanu faktycznego objęte 
wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się 
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli 
skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji 
lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: 

Spółka .. " Sp. z o.o. prowadzi na bieżąco prace ulepszeniowe polegające 
na przebudowie, rozbudowie, adaptacji bądź modernizacji budowli podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wartość zakończonych prac wpływa 
na zwiększenie podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od osób prawnych. 

Pytanie podatnika: 

W związku z przedstawionym stanem faktycznym powstają wątpliwości co do momentu 
ujęcia w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wartości dokonanych 
i zakończonych prac polegających na przebudowie, rozbudowie czy modernizacji. 
W szczególności powstała wątpliwość, czy spółka powinna dokonać zwiększenia podstawy 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym Spółka rozpoczęła użytkowanie przebudowanej, rozbudowanej lub 
zmodernizowanej nieruchomości czy od dnia 1 stycznia roku następnego. 

Stanowisko podatnika: 

W ocenie Spółki, przy nie zmienionym sposobie wykorzystania, na Spółce nie będzie ciążył 
obowiązek zastosowania się do art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym podatnik ma obowiązek odpowiednio 
skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na 
wysokość opodatkowania w tym roku. Deklarację na podatek od nieruchomości, 
uwzględniającą zwiększoną wartość początkową ulepszonej budowli, Spółka powinna złożyć 
zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 1 ww. ustawy w terminie do 15 stycznia roku następującego 
po roku. w którym nastąpiło zakończenie prac ulepszeniowych. 
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Ocena prawna stanowiska podatnika: 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc będące w posiadaniu przedsiębiorcy 
lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku 
z art. la ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość, o której mowa w 
przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, 
stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy 
amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 
1 stycznia roku. w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

Zgodnie z treścią art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74. poz. 397 ze zm.), odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość 
wprowadzono do ewidencji. 

Za wartość początkową środków trwałych zgodnie z art. 16g ust. 1 ww. ustawy uważa się: 

1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia; 
la) w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość 
przychodu określonego w art. 12 ust. 5a; 
2) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia; 
3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość 
rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym 
przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości; 
4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki 
kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia 
wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej; 
4a) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki 
niebędącej osobą prawną: 
a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot 
wkładu był amortyzowany. 
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był 
amortyzowany. 
c) wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub 
wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą 
fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego 
wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i 
prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie; 
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4b) w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 
kapitałową: 
a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne, 
b) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, 
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie -jeżeli rzeczy te 
lub prawa nie były amortyzowane, 
5) w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. lOb -
ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych. 

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ww. ustawy jeżeli środki trwale uległy ulepszeniu w wyniku 
przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość 
początkową tych środków pow iększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także 
o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena 
nabycia przekracza 3 500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków 
poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w 
danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości 
użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej 
w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów 
uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli budowle lub ich 
części zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła 
aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość 
rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, 
w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych. 

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 
opodatkowania w tym roku. a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu 
opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie (art. 6 
ust. 3 ww. ustawy). 

Wyjątkiem od tej zasady (dotyczącej wszystkich przedmiotów opodatkowania) jest treść 
powołanego art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, który odnosi się wyłącznie do budowli. Zarówno 
w przypadku modernizacji w trakcie roku budowli, od których dokonuje się odpisów 
amortyzacyjnych jak i budowli całkowicie zamortyzowanych, podstawą opodatkowania 
jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, 
w którym dokonano ulepszenia powiększona o koszt modernizacji. Z powyższego 
wynika, że w takim przypadku modernizacja budowli nie wpływa na wysokość 
opodatkowania w danym roku podatkowym. 

Zasada zawarta w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy nie dotyczy budowli, dla których podstawę 
opodatkowania stanowi wartość rynkowa określona przez podatnika. W przypadku 
modernizacji budowli, dla których podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa 
określona przez podatnika, zastosowanie znajdzie przepis ogólny (powołany art. 6 ust. 3 
ustawy), z którego wynika, że podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie mające 
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