
Warszawa, dnia 12 grudnia 2006 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie

niektórych innych ustaw

(druk senacki nr 299)

Przedmiotowa ustawa, oprócz zmian o charakterze doprecyzowującym, modyfikuje

przepisy określające zasady poboru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków

transportowych, jak również znosi podatek od posiadania psów wprowadzając w jego miejsce

opłatę od posiadania psów.

W zakresie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości w ustawie

poszerzono katalog wyłączeń od tego podatku (grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi)

oraz katalog zwolnień podatkowych (grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii

kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania

wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego

po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie,

wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, z wyjątkiem zajętych na działalność

inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym). Doprecyzowaniu

uległy inne wyłączenia i zwolnienia od podatku od nieruchomości jak również przepisy

określające podstawę opodatkowania w przypadku budowli (ich części), od których nie

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych oraz przepisy wskazujące termin powstania

obowiązku podatkowego w przypadku nowo wybudowanych budowli i budynków.

Główną zmianą wprowadzoną w rozdziale regulującym pobór podatku od

środków transportowych  jest wyłączenie z opodatkowania tym podatkiem samochodów

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Uregulowaniu uległ moment

powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego w stosunku do posiadaczy środków

transportowych, którym pojazdy zostały powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub

prawną. Zrezygnowano z reguły uiszczania podatku w ratach równych na rzecz przyjęcia

zasady obliczania rat podatku proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Zrezygnowano również ze zwolnienia z tego podatku pojazdów wykorzystywanych
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w dowozie i odwozie na maksymalną odległość 150 km w linii prostej w transporcie

kombinowanym, motywując ten fakt brakiem możliwości wykonania tego przepisu.

Ustawa znosi pobierany dotychczas obligatoryjnie podatek od posiadania

psów, wprowadzając w jego miejsce fakultatywną opłatę od posiadania psów, której

pobór jest uzależniony od woli rady gminy. Rada gminy będzie decydować, w drodze

uchwały, o zasadach ustalania i poboru, terminach płatności i wysokości stawek opłaty

(z tym, że maksymalna stawka opłaty nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa)

oraz o ewentualnych zwolnieniach przedmiotowych z tej opłaty.

Zmiany podatkowe dotyczące zniesienia podatku od posiadania psów, wyłączenia z

opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony

oraz wprowadzenia nowych zwolnień przedmiotowych w zakresie tego podatku, jak również

przewidujące objęcie podatkiem posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub

prawną podmiotowi polskiemu, wejdą w życie 1 stycznia 2008 r. Pozostałe zmiany wejdą w

życie od 1 stycznia 2007 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Oprac. Renata Bronowska


