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Opodatkowanie części wspólnej nieruchomości   

 

Podpisana przez prezydenta ustawa o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 

innych ustaw, wprowadza modyfikacje także na 

gruncie ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. Istotne zmiany dotyczą zasad 

opodatkowania części wspólnych budynku, w 

którym wyodrębniono własność lokali. 

Nowelizacja usunie istniejącą dotychczas lukę 

prawną w zakresie określenia przedmiotu 

opodatkowania części wspólnej nieruchomości. 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym grunt oraz 

części budynków stanowiące współwłasność 

opodatkowane są przez każdego z właścicieli 

lokali według proporcji powierzchni użytkowej 

lokalu danego właściciela do powierzchni 

użytkowej całego budynku. Stosowanie 

obowiązującej treści przepisu powoduje, że 

podatek płacony jest tylko od części powierzchni 

stanowiącej współwłasność. W przypadku 

odpowiedniego wyodrębnienia własności lokali 

stanowiących niewielką powierzchnię całego 

budynku i dużej części wspólnej istnieje 

możliwość znacznego zoptymalizowania 

płaconego podatku od nieruchomości.  

Celem nowelizacji omawianego przepisu jest 

opodatkowanie całości powierzchni użytkowej 

nieruchomości. Po zmianach, wysokość podatku 

od gruntu oraz powierzchni wspólnych ciążyć 

będzie na właścicielach lokali w proporcji 

wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej 

wyodrębnionych lokali do całkowitej powierzchni 

użytkowej wszystkich lokali (nie całego 

budynku). Dzięki nowelizacji, podatek będzie 

płacony w stosunku odpowiadającym udziałowi 

w części wspólnej nieruchomości. 

Nowelizacja obowiązywać będzie od  

1 stycznia 2016 r. W związku z tym podatnicy, 

którzy do tej pory wykorzystywali 

dotychczasową konstrukcję przepisu do 

obniżenia płaconych podatków, od nowego roku 

będą zobowiązani do zapłaty wyższego podatku 

od nieruchomości.  

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, 

interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 
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Kontakt  

Krystian Kwiatkowski 

Tax Consultant 

E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com 

Tel: +48 223 132 950 

O Accace  

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w 

Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.pl 
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