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lnterpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego.

Działając na podstawie ań. 14 js 1 i s 3 orazart' 14c ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2o1 z póŹn. zm') po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. o wydanie pisemnej interpretacji
indywidua|nej W zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących
podatku od nieruchomości uznaję za prawidłowe.

W wyzej wymienionym wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. stanowisko Wnioskodawcy
polegające na tym, ie umieszczenie i zainstalowanie na ścianach oddziałow
mieszkalnych w ,. I samoinkasujących automatow te|efonicznych wraz z
szafą te|ekomunikacyjną na podstawie umowy zawańej z operatorem
telekomunikacyjnym nie zmienia dotychczasowego charakteru obiektu i nie powoduje
obowiązku opłacania podatku od nieruchomości według stawek jak dla powierzchni
zajętych na prowadzenie działa|ności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 grudnia 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się
o wydanie interpretacji indywidua|nej dotyczącej wyjaśnienia kwestii opodatkowania
podatkiem od nieruchomoŚci montaŻu stanowisk telefonicznych w budynku
w Piotrkowie Trybu nalsklm.

Z uwagi na fakt, iŻ złoŻony wniosek o wydanie interpretacji indywidua|nej nie spełniał
Wymogow zawańych w ań' 14 b i następnych - ustawy ordynacja podatkowa pismem
zdania22 grudnia2017 r' organ podatkowy powiadomił o tym Wnioskodawcę.

W dniu 3 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu uzupełniony wniosek o wydanie
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego W indywidua|nej sprawie
dotyczącej podatku od nieruchomoŚci. Przedmiotem ządanej interpretacji indywidua|nej
były przepisy art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach



|oka|nych (tj. Dz.U' z 2017 r, poz' 1785 z pożn' zm')'

Podatnik we wniosku przedstawił następujący stan faktyczny:

zob.owiązany jest do zapewnienia osobom pozbawionym wo|ności
korzystania z rozmów te|efonicznych. W tym ce|u wnioskodawca zamierza zawrzec
z podmiotem prowadzącym działa|nośc w zakresie usług te|ekomunikacyjnych umowę,
na podstawie ktÓrej podmiot ten umieści na ścianach oddziałow mieszlainych cztery
sztuki automatow te|efonicznych wraz z szafą te|ekomunikacyjną, ktÓra równiez
zostanie umieszczona na ścianie.
\N altiązku z tak przedstawionym stanem faktycznym wnioskodawca sformułował
pytanie dotyczące tego, czy po zawarciu umowy na insta|ację w/w urządzen
zawieszonych na ścianach oddziałow mieszka|nych w powstanie
obowiązek uiszczania podatku od nieruchomoŚci według stawek jak d|a budynkow
zajętych na prowadzenie działa|ności gospodarczej. obowĘzek podjtkowy
wnioskodawcywpodatkuodn ieruchomościwyn ikas tąd, iź
zarządcą nieruchomości stanowiącej własnoŚć Skarbu Państwa.
Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko W sprawie uznał, iŻ nie będzie
zobowiązany do uiszczania podatku według wyzszych stawek. Na podstawie
przedstawionego stanu faktycznego podatnik Uznał, iŻ nie następuje oddanie
powierzchni w budynku podmiotowi prowadzącemu działaInośc gospodarczą.

W świet|e obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy W sprawie
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje
się za prawidłowe

Nalezy zaznaczyc, ze niniejszą interpretację opańo na przepisach prawa podatkowego
obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym.we wniosku stanie
faktycznym.

Mając powyzsze na wzg|ędzie, stosownie do ań. 14c $ 1 ordynacji podatkowej,
odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Pouczenie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszq interpretację przepisów
prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem Skargę wnosi sę do
WojewÓdzkiego sqd! Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (aft. 47 ustawy z.dnia
30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sqdami administracyjnymi _ Dz, tJ. z
2017 r', poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od--dńia doręczenia
skarŻqcemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o ktÓrym mowa w art.3 s 2 pkt.4a (art.
5SStww.us tawy) .
JednoczeŚnie, zgodnie z art. 57a WW. ustawy, skarga na pisemnq interpretację
przepisÓw prawa podatkowego wydanq . w indywiduatnej spiawie, opińię
zabezpieczajqcq i odmowę wydania opinii zabezpieczajqcej może być oparta wyłqcznie
na zarzucie naruszenia przepisow postępowania, dopuszczeniu się błędu wykiadni lub



niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa mateialnego. Sqd
administracyjny jest zwiqzany zarzutami skargi oraz powołanq podstawq prawnq.
Skargę wnosi się za poŚrednictwem. organu, ktÓrego działanie lub bezczynność sq
przedmiotem skargi (art. 54 S 1 ww. ustawy), na adres Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
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