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UCHWAŁA Nr 97/2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVI/256/2014 Rady
Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek
podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla
przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub
ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku”
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby
Członkowie: Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), Joanna
Marczewska, Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
postanawia
wskazać nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVI/256/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia
22 września 2014 r. w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od
nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą
działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których
użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku”, polegające na błędnym zastosowaniu przepisów
w podstawie prawnej tj. naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. , poz. 849) w związku z § 139 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908)
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXVI/256/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ulgi
podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu
pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych
budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku”
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu
29 września 2014 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Miejska Zawichost w/w
uchwałę podjęła na
podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazany w podstawie prawnej przepis art
18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy
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podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
natomiast art. 40 odnosi się do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Zgodnie bowiem ze wskazanym art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze
uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust.1 oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw. W § 1 Rada Miejska postanowiła o przyjęciu „Programu pomocy de
minimis dla przedsiębiorców…” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. W § 2 przedmiotowej
uchwały Rada Miejska określiła stawki dla nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z treści § 5 badanej uchwały wynika, że ulga podatkowa
stanowi pomoc de minimis. Za pomoc de minimis uznaje się różnice między podstawową stawką podatku
od nieruchomości określoną w odrębnej uchwale określającej wysokość stawek podatkowych na dany rok
podatkowy a stawkami preferencyjnymi ustalonymi w przedmiotowej uchwale. Z § 2 załącznika do
niniejszej uchwały wynika, że Program reguluje zasady udzielania pomocy de minimis w formie ulgi
podatkowej w zakresie zróżnicowania stawek w podatku od nieruchomości. W dalszej części Programu
użyte słowa „ulgi podatkowej” również wskazują na zróżnicowanie stawek w podatku od nieruchomości.
Z analizy treści badanej uchwały wynika, że organ stanowiący w ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców zróżnicował stawki podatku od nieruchomości powołując się na przepisy
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis daje kompetencje dla rady gminy
w zakresie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. Kompetencje dla organu stanowiącego w zakresie
zróżnicowania stawek w podatku od nieruchomości wynikają natomiast z uregulowań zawartych
w art. 5 ust. 2 - 4 w/w ustawy. Jednocześnie Kolegium wskazuje, iż Rada Miejska wprowadzając
zróżnicowane stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców nieprawidłowo zastosowała w tytule
uchwały jak również w dalszej jej treści wraz z załącznikiem słowa "ulga podatkowa".
Z uwagi na to, iż z treści normatywnej uchwały wynika, że zastosowana forma w zróżnicowaniu stawek
w podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, do wprowadzenia których rada posiada ustawowe
kompetencje,
Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania nieistotnego naruszenia prawa
w przedmiotowej uchwale z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
poprzez błędne wskazanie tego przepisu w podstawie prawnej. Stosownie bowiem do zapisów
wynikających z § 139 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej
„Tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego
uchwała albo zarządzenie są wydawane”.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.
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