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OD AUTORA
Niniejsza publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców,
w szczególności: studentów, pracowników gminnych organów podatkowych, a także wszystkich innych osób, które chciałyby poznać
konstrukcje podatków i opłat lokalnych oraz najważniejsze problemy
powstające na etapie ich stosowania. W pracy podjęto rozważania zarówno o charakterze teoretyczno-historycznym, jak i praktycznym.
Część teoretyczno-historyczna, stanowiąca swoistego rodzaju wprowadzenie do podatków i opłat lokalnych, zawarta została w rozdziale pierwszym. Przedstawia on pojęcie, istotę oraz funkcje podatków
i opłat lokalnych, ich miejsce w systemie podatkowym oraz ewolucję
tych świadczeń po 1945 r. Umożliwi to Czytelnikowi lepsze zrozumienie aktualnych problemów pojawiających się na etapie realizacji
tej kategorii świadczeń publicznych.
Kolejne rozdziały pracy poświęcone są konstrukcjom poszczególnych
podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminne organy podatkowe w strukturze uwzględniającej zmienne cechy podatku, tj. podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatku, tryb
i warunki płatności, zwolnienia, ulgi i wyłączenia podatkowe. Książka
nie jest jednak typowym podręcznikiem. Poza omówieniem elementów konstrukcyjnych podatków i opłat lokalnych przedstawiono w niej
najważniejsze problemy związane z realizacją tej grupy danin publicznych. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone z początkiem 2016 r. i 2017 r. Poznając
poszczególne konstrukcje podatkowe i dylematy powstające na etapie
ich realizacji, Czytelnik znajdzie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, dorobek doktryny prawa podatkowego oraz stanowiska
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Ministerstwa Finansów. Ze względu na przyjętą koncepcję opracowania nie było w nim miejsca na zaprezentowanie szerszych wywodów
dotyczących niektórych, szczególnie skomplikowanych zagadnień.
Jednak dzięki odesłaniom do literatury przedmiotu każdy zainteresowany znajdzie rozwiązanie większości nurtujących Go problemów.
Inspiracją do napisania niniejszej książki była chęć stworzenia opracowania, z którego mogliby korzystać studenci takich kierunków, jak
prawo, administracja czy ekonomia oraz pracownicy gmin i innych
podmiotów stosujących przepisy normujące podatki i opłaty lokalne.
W ostatnich latach w szkolnictwie wyższym, co wydaje się podyktowane potrzebami rynku pracy, kładzie się coraz większy nacisk na
praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy. Niniejsza
publikacja pozwoli studentom poznać nie tylko samą konstrukcję poszczególnych podatków i opłat, ale również problemy powstające na
etapie ich realizacji, pracownikom gmin oraz innych podmiotów zaś
rozwiązywać problemy, z którymi spotykają się w swojej codziennej
pracy.
Książka uwzględnia stan prawny na 1.02.2017 r.
Bogumił Pahl

Rozdział I

POJĘCIE, ISTOTA I FUNKCJE PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH
1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych
Przepisy prawa pozytywnego nie zawierają definicji terminu „podatki i opłaty lokalne”1. Pojęcie to nie jest jednak obce prawu polskiemu.
Ustawodawca posługuje się nim kilkukrotnie w aktach prawnych
różnej rangi.
szczególną uwagę zasługuje art. 168 Konstytucji RP, który
A Na
stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo
ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Przepis ten jest wyrazem zasady samodzielności
finansowej jednostek samorządu terytorialnego i wypełnia zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Polska, ratyfikując Europejską Kartę
Samorządu Lokalnego2.
Regulacje Konstytucji RP, poza generalnym wskazaniem uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych, nie wymieniają świadczeń, które należy
zaliczyć do tej kategorii. W ustawie zasadniczej można znaleźć tylko ogólne stwierdzenie, zgodnie z którym jednostkom samorządu
1
2

M. Popławski, Pojęcie podatków lokalnych, PPLiFS 2003, nr 7–8, s. 5 i n.
L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004, s. 42.
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terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Prawodawca jednocześnie
dokonuje podziału tych dochodów na: dochody własne, subwencje
ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa (art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Analiza przepisów tej ustawy pozwala stwierdzić, że spośród trzech
kategorii jednostek samorządu terytorialnego najbardziej „rozbudowany” system dochodów o charakterze podatkowym (także w zakresie opłat) posiada gmina. Dochodem własnym gminy są wpływy
z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie
karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych. Gmina została wyposażona również we wpływy z opłat:
skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów,
reklamowej, eksploatacyjnej w określonej w prawie geologicznym
i górniczym części oraz innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku powiatów
ustawodawca wspomina jedynie o wpływach z opłat stanowiących
ich dochody, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w strukturze dochodów województwa ustawodawca nie wymienia wpływów z podatków i opłat.
kontekście powyższego należy zwrócić uwagę, że cechą chaAW
rakterystyczną podatków i opłat lokalnych jest przede wszystkim źródło ich wpływu. Pierwszoplanową rolę odgrywa kwestia
uprawnień do otrzymania dochodu z podatku i opłaty. Z tych też powodów w bardzo ogólnym ujęciu podatki i opłaty lokalne to świadczenia, które stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego.
Chodzi tutaj jednak o podatki i opłaty, które w całości stanowią dochód budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też
do tej kategorii świadczeń nie może być zaliczony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia
wprawdzie każdej jednostce podziału terytorialnego kraju udział we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku

1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych

21

dochodowego od osób prawnych, nie są to jednak podatki lokalne,
lecz państwowe. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego
mają jedynie procentowy udział w tych podatkach i nie mają żadnego
realnego wpływu na ich wysokość.
cechą podatków i opłat lokalnych, obok charakteru
A Zasadniczą
budżetu, do którego wpływają (budżet lokalny), jest prawo do
ustalania ich wysokości.
Uprawnienie to, o czym była mowa powyżej, wynika z ustawy zasadniczej. W pełni należy zaaprobować pogląd prezentowany w doktrynie
prawa podatkowego, w myśl którego ustalenie wysokości podatków
i opłat lokalnych powinno być rozumiane szeroko, co oznacza, że nie
może być ograniczone jedynie do ustalania stawek tych świadczeń.
Na rzeczywistą wysokość świadczenia wpływ ma bowiem ukształtowanie również innych jego elementów, takich jak: podstawa opodatkowania, ulgi oraz zwolnienia podatkowe. W tym znaczeniu wpływ
jednostek samorządu terytorialnego na wysokość podatków i opłat
powinien być rozumiany jako możliwość stanowienia przez właściwe
organy aktów prawa miejscowego, które regulują wszystkie elementy
konstrukcyjne podatku, w zakresie których takie kompetencje daje
ustawa. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że kształtowanie wysokości tych danin może odbywać się nie tylko na etapie stanowienia,
ale także stosowania prawa w drodze indywidualnych ulg uznaniowych przewidzianych przepisami ordynacji podatkowej3.
całą pewnością do podatków i opłat lokalnych można zaA Zliczyć
świadczenia uregulowane w dedykowanej im ustawie,
tj. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
oraz opłaty: targową, miejscową, uzdrowiskową, od posiadania psów
i opłatę reklamową.
Nie można jednak ograniczać podatków i opłat lokalnych tylko do
danin uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Nazwa ustawy nie może decydować o „lokalności” danego podatku
3
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Bogumił Pahl – doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; doradca instytucji samorządowych, członek Stowarzyszenia Centrum
Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności
w problematyce podatków i opłat samorządowych; autor licznych publikacji z zakresu
prawa podatkowego, w tym: monografii, glos, artykułów, opinii.
W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji
podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz
dorobek doktryny prawa podatkowego.
W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach
i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, wprowadzoną na mocy
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, istotnie modyfikującą konstrukcje poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Ponadto
przeanalizowano zmiany, które weszły w życie od 1.01.2017 r. w związku z uchwaleniem ustaw: o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, i o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych,
sędziów, prokuratorów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.
Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych. Zainteresuje również
przedstawicieli nauki i studentów prawa, ekonomii i rachunkowości.
„W konkluzji należy stwierdzić, że recenzowana książka jest wartościową analizą problematyki podatków i opłat lokalnych. Jej publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy z tego zakresu nie tylko wśród praktyków, lecz także wszystkich osób zajmujących
się prawem podatkowym”.
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