
ZM1ANY W PODATKACH LOKALNYCH

Od 1 stycznia 2016r wchodzq w zycie zmiany w ustawie zdnia 12styc/,nia 1991r o
podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. /. 2014r po/..849 z pozn.zm.)

Fakultatywnosc oplat

Od 1 stycznia 2016r. oplaty : :miejscowa, uzdrowiskowa , targowa ,rcklamowa od
umics/.czonych labile reklamowych luh urzadzen reklamowych - nie bedzie obowiazkowe.
Oplata reklamowa moze bye pobierana na obszarach, dla ktorych obowiqzuja zasady i
warunki sytuowania obiektow male) architektury, tablic reklamowych i urzadzeri
reklamowych oraz ogrodzen. Zasady to i warunki moze ustalic rada gminy w formic uchwaly
(art.37a ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2015r poz.199 i 443)

Od 1 slycznia 2016r. zmicni si<? zakrcs stosowania niektorych stawek.
Stawka podatku od nieruchomosci, o ktorej mowa w art.5 ust.l pkt 1 Hub ustawy o podatkach
i oplatach lokalnych , obejmic grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami
powicrzchniowymi plynacymi jezior i zbiornikow sztucznych .W art.5 ust.l dodano liud
grunly niezabudowane objele obszarcm rewitalizacji. Ponadto w art.10 ust.l pkl 7 w\v.ustawy
okreslaj^cym wysokosc stawki podatku od srodkow transportowych od autobusow,
wprowadzono podziat autobusow na autobusy z liczbq miejsc mniejsza niz 22 oraz autobusy z
liczba miejsc rownq lub wieksz^ niz 22 - poza kierowca. Gorne granice tych stawek na 2016r
okreslone zostaly wylqcznie w ustawie o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz
nieklorych innych stawek.
Zmiana zakrcsu stosowania ww.stawek oznacza koniecznose uchwalenia nowyeh na 2016r.
Pozostale najislotniejsze zmiany wprowadzone ustawa o zmianie ustawy o samorzadzie
gminnym oraz niektorych innych ustaw.

W zakresie ustawy o podatkach i oplatach lokalnych

1. zmiana defmicji gruntow , budynkow i budowli zwia/.anych z prowadzeniem
dzialalnosei gospodarczej, polegaj^ca na odstapieniu od stosowania przeslanki
wzgl^dow technicznych i zast^pieniu jej preeyzyjnymi okolic/.nosciami
powodujacymi wyl^ezenie przedmiotow opodatkowania w zakresie stosowania tej
defmicji.

2. wprowadzenie odrebnych zasad odpowiedxialnosci w podalku od nieruchomosei dla
wspolwlascicieli w ezesciaeh ulamkowyeh lokalu uzytkowego - garazu
wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem, stanowii^cym
odrebny przedmiot wlasnosci; obowiazck podatkowy w tym przypadku ciqzyc b^dzic
na wspolwlascicielach w zakresie odpowiadajqeym ich udzialowi w prawic wlasnosci;

3. zmina zasad opodatkowania gruntu oraz czesci budynkow stanowiacych
nieruchomose wspoln^ w rozumieniu uslawy z dnia 24 czerwca 1994r o wlasnosci
lokali (Dz.U. z 2000r Nr 80,poz.903 z pozn.zm.) w przypadku, wyodrebnienia w
budynku wlasnosci lokali; obowiazek podatkowy bedzie w takim przypadku



odpowiadat udzialowi wlascicicla w nieruchomosci wspolnej, ustalonemu na
podstawie ustawy o wlasnosci lokali;

ograniczenie zakresu slosowania zwolnienia z podatku od nieruchomosci dla gruntow,
budynkow lub ich czesci zajetych na potr/eby prowadzenia przez slowarzyszenia
statutowej dzialalnosci wsrod dzieci i mlodziezy w zakresic oswiaty, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu ;spreeyzowanie zakresu stosowania
zwolnienia w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody;

5. ograniczenie stosowania zwolnienia dla gruntow Skarbu Panstwa: pod wodami
powierzchniowymi jezior oraz zajetych pod sztuczne zbiorniki wodne.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

1 .okreslenie przelicznikow dla gruntow rolnych zabudowanych , gruntow zadrzewionych
i zakrzewionych na uzytkach rolnych i gruntow pod rowami;

2.ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia dla uczelni;

3. likwidacja ulgi zolnierskiej,

4. sprccyzowanie zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu kleski
zywiolowej.

W zakresie ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002r. o podatku lesnym

l.zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasow ochronnych;

2.wprowadzenie lacznego zobowi^zania picnieznego jako formy pobierania zobowiazania
podatkowego - w przypadku osob fizycznych, dla ktorych ciazy obowi^zek podatkowy w
zakresie podatku lesnego oraz jednoczesnie podatku od nieruchomosci lub podatku
rolnego.

Zmiany wspolne \ zakresie ustaw : o podatkach i oplatach lokalnych, o podatku
rolnym i o podatku lesnym

1.\Vprowady.enie zasady niewszczynania post^powania podatkowego i umarzania
post^powania wszcz^tego, w przypadku gdy wysokosc zobowiazania podatkowego na
dany rok podatkowy nie przekraczalaby, okreslonych na dzien 1 stycznia roku
podatkowego, najnizszych kosztow doreczenia w obrocie krajowym przcsylki
poleconej za potwierdzeniem odbioru przcz operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r- Prawo pocztowe (Dz.U. poz!529) obecnic koszty
te wynoszq 6,10 zl.

2. \Vprowadzenie jednorazowej platnosci podatku od nieruchomosci w kwocie
nieprzekraczaji|cej 100 zl, rowniez w przypadku zobowii|zan pobicranyeh w formic
lacznego zobowiazania pieni^'znego.



Pozostalc zmiany

ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob
fizycznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz.699) dokonano zmiany artla
ust.2 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych zawierajacego katalog rod/ajow
d/.ialalnosci niestanowiacych dziaialnosci gospodarczej w rozumieniu ustawy.
Katalog ten od 1 stycznia 2016r. zostanie ro/szerzony o dzialalnosc , o klorych mowa
w art.3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej
(Dz.U. z 2015r. poz.584 i 699), tj. dziatalnosc rolnikow w zakresie sprzedazy
przetworzonych w sposob inny niz przemystowy produktow roslinnych i zwierz^cych
pochodzacych z wtasnej uprawy, hodowli lub ehowu, na zasadach okreslonych w
art.20 ust.lc ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob
fizycznych (Dz.U. z 20l2r poz.361 zpozn.zm.)

ustawq z dnia 23 lipca 20l5r o zmianie ustawy o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz.U. poz.1283) wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomosci od gruntow i
budynkow lub ich czesci, stanowiacych wlasnosc gminy, wyjatkiem zajetych na
dzialalnosc gospodarcza lub bq:dacych w posiadaniu innych niz gmina jednostek
sektora finansow publicznych oraz pozostatych podmiolow (art.7 ust.l pkt 15 ustawy)
Od 1 stycznia 2016r. zniesiony bedzie zatem obowiazek placenia podatku przez gminy
od slanowiacych ich wlasnosc gruntow i budynkow lub ich czesci, niejtprzekazanych
w posiadanie innych podmiotom i niezajetych na dzialalnosc gospodarcza .


