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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

pr. przed. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 
poz. 646 ze zm.)

rozporządzenie 
z 22.04.2004 r.

– rozporządzenie Ministra Finansów z 22.04.2004 r. w sprawie 
ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138)

rozporządzenie 
z 20.12.2017 r.

– rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. 
w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
(Dz.U. poz. 2455)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.l. – ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1821 ze zm.)

u.p.o.l. – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

u.p.r. – ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1892 ze zm.)

u.s.p. – ustawa z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 997 ze zm.)

ustawa 
zmieniająca

– ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz.U. poz. 2141) – akt utracił moc
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Inne

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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Rozdział 1

REGULACJA USTAWOWA 
OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZEGO

1.1. Istota obowiązku sporządzenia 
sprawozdania podatkowego

Na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz. 2141) w ustawie 
z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych po przepisie art. 7a 
dodano art. 7b, wprowadzający obowiązek sporządzenia sprawo-
zdania. Jednocześnie na mocy art. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej 
zmieniono tytuł rozdziału drugiego ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, dodając sformułowanie „sprawozdawczość podatkowa 
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego”. Należy zatem zauważyć, że ustawodawca podatkowy nie 
posłużył się wyrażeniami „obowiązek sporządzenia sprawozdania” 
czy też wprost „obowiązek sprawozdawczy”. Użył bowiem sformu-
łowania o nieco łagodniejszym wyrazie znaczeniowym w sensie 
powinności nakładanych na organy podatkowe. Chodzi o termin 
„sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego i podatku leśnego”. Warto podkreślić, że 
sprawozdawczość ta dotyczy nie tylko podatku od nieruchomości 
uregulowanego w ustawie, w której wprowadzono te regulacje, lecz 
także podatku rolnego i podatku leśnego. Jest to niewątpliwie kon-
sekwencja wcześniejszego zamieszczenia przepisu art. 7a u.p.o.l., 
obejmującego swoim zakresem regulacji ewidencję podatkową, nie 
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tylko w podatku od nieruchomości, lecz także w podatku rolnym 
oraz podatku leśnym, mimo że ustawa ta nie obejmuje swoim ob-
szarem unormowania podatku rolnego i podatku leśnego. Jest to 
rozwiązanie upraszczające, gdzie ustawodawca zamieszcza regula-
cje mające zastosowanie do wszystkich trzech podatków dotyczą-
cych nieruchomości. Niemniej jednak z punktu widzenia techniki 
legislacyjnej nie jest to metoda zadowalająca1. Tym bardziej że jest 
to niezgodne z zakresem unormowania określonym w przepisie 
art. 1 u.p.o.l. Nie ulega wątpliwości, że postulowanie umieszczenia 
odrębnych przepisów dotyczących sprawozdawczości właściwych 
każdemu z tych trzech podatków w odpowiedniej ustawie nie by-
łoby odpowiednim środkiem z punktu widzenia dążenia do ogra-
niczenia kazuistyki. Niemniej jednak nie można akceptować takich 
rozwiązań, które wychodziłyby poza zakres normowania ustawy. 
Jest to kolejny sygnał, aby podjąć debatę nad zasadniczą zmianą 
unormowań dotyczących podatków i opłat lokalnych.

Regulacja obowiązku sporządzenia sprawozdania została umiesz-
czona w dwóch zakresach, tj. w przywoływanym już art. 7b u.p.o.l. 
oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. 
w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. poz. 2455). 
Przekazanie części normatywnej treści dotyczącej obowiązku 
sprawozdawczego na poziom wykonawczy do ustawy, a zatem po-
ziom rozporządzenia, jest rozwiązaniem właściwym. Jest to bo-
wiem materia normatywna wykraczająca swoim zakresem poza 
wymóg ustawowy. Należy w pierwszej kolejności przedstawić re-
gulację ustawową tego obowiązku, odnosząc się jednocześnie do 
niektórych unormowań dotyczących podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego czy też podatku leśnego, zawartych w odpowied-
nich ustawach, które należy uwzględnić przy opracowywaniu spra-
wozdania.

1 Chodzi o komunikatywność przepisów prawa podatkowego, B. Brzeziński, Prawo 
podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017, s. 330.
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1.2. Podmioty zobowiązane do sporządzenia 
sprawozdania podatkowego

Podmioty będące adresatami tego obowiązku zostały wprost wska-
zane w przepisie art. 7b ust. 1 u.p.o.l. Są to organy podatkowe właś-
ciwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i po-
datku leśnego. Takie sformułowanie ustawowe jest precyzyjne i odsyła 
do odpowiednich przepisów, zawartych nie tylko w ustawie o podat-
kach i opłatach lokalnych, gdzie wskazano w art. 1c u.p.o.l., że orga-
nem podatkowym właściwym także w podatku od nieruchomości 
jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), lecz także do ustaw będą-
cych podstawą wprowadzenia podatku rolnego i podatku leśnego. 
A zatem obowiązek sporządzenia sprawozdania w zakresie podatku 
rolnego spoczywa także na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta), 
stosownie do art. 6a ust. 4a u.p.r. Należy także zauważyć, że zgodnie 
z art. 6a ust. 6 u.p.r. chodzi o organ podatkowy właściwy ze względu 
na miejsce położenia gruntów.

Podobnie w podatku leśnym obowiązek sporządzenia sprawozdania 
spoczywać będzie na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta), sto-
sownie do art. 6 ust. 1 u.p.l. Również w tym przypadku chodzi o or-
gan podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów 
oznaczonych jako las (art. 6 ust. 3 u.p.l.), czyli grunty leśne sklasyfi-
kowane jako las w ewidencji gruntów i budynków.

1.3. Zakres obowiązku sporządzenia 
sprawozdania podatkowego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania został wyrażony w przepisie 
art. 7b ust. 1–3 u.p.o.l. W oparciu o te przepisy można wskazać jego 
zakres temporalny oraz rzeczowy. Jeżeli chodzi o zakres tempo-
ralny, wynika on wprost z przepisu art. 7b ust. 1 u.p.o.l. Organy po-
datkowe bowiem mają obowiązek sporządzić sprawozdanie co roku. 
Przy czym zgodnie z przepisem art. 2 ustawy zmieniającej pierwszym 
rokiem, za który jest składane sprawozdanie, był rok 2018. Takie sfor-
mułowanie ustawowe oznacza, że w każdym roku podatkowym po-
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