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Streszczenie 
Podatek majątkowy to podatek którego wartość wylicza się na podstawie posiadanego majątku, 

czyli inaczej niż w większości innych podatków gdzie opodatkowany jest przyrost majątku. 

Na masę majątkową mogą się składać m.in. nieruchomości gruntowe, budynki, 

przedsiębiorstwa, nieruchomości rolne lub leśne. Przez taki podział majątku możemy wyróżnić 

miedzy innymi następujące podatki majątkowe: podatek rolny, podatek leśny, podatek 

od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn.  

Słowa kluczowe: podatki, podatek majątkowy, podatek rzeczowy, przedmiot opodatkowania, 

opodatkowanie nieruchomości, systemy podatkowe, elementy techniki podatkowej, regulacje 

prawne podatków, cechy nieruchomości. 

 

Abstract 

Property tax is calculated on the basis of owned property. It is different from most other taxes 

where the increase in wealth is taxed. The property may consist of, among others, land 

properties, buildings, enterprises, agricultural real estate or forest properties. Due to such 

division of property type there are following property taxes: agricultural tax, forest tax, property 

tax, vehicle tax, and gift and inheritance tax. 

Keywords: taxes, property tax, property tax, subject of taxation, taxation of real estate, tax 

systems, elements of tax techniques, tax regulations, property features. 
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Wprowadzenie 

Podatek, (łacińska nazwa taxare), oznacza przymusowy obowiązek 

finansowy nakładany na podatnika (jednostkę indywidualną lub prawną) przez 

państwo albo jego równoprawny funkcjonalnie odpowiednik. Obecnie najczęściej 

pobierany jest w formie pieniężnej, choć w czasach przed kapitalistycznych 

realizowany był często w naturze. Niezależnie od formacji społeczno-politycznej 

organizmu państwowego, najpierw władca (książę, król, cesarz itp.), a później państwo 

potrzebowało i potrzebuje środków (pieniędzy lub innych dóbr) na zaspokojenie 

swych potrzeb oraz wypełnianie zadań (powinności) wobec podwładnych czy też 

obywateli. Środki te początkowo pochodziły z majątku panującego, z przymusowych 

świadczeń ściąganych od ludności na terenach podbitych oraz z dobrowolnych 

świadczeń ludności na rzecz panującego. Świadczenia te, w związku z ich 

długotrwałością, stały się zwyczajem, a w konsekwencji nabrały charakteru 

obowiązującego. Z tych zwyczajowych, o obowiązkowym charakterze świadczeń, 

na pewnym etapie rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych wykształcił się 

współczesny podatek. Podatki pełniły przede wszystkim funkcje zasilania budżetu, 

a także funkcje społeczne, ekonomiczne i polityczne (Dolata 1999 r., s. 21-22). 

Procesy transformacji systemowej polskiej gospodarki, tj. ich marketing 

i komercjalizacja, były skorelowane z kluczowymi aspektami globalizacji 

gospodarczej, a mianowicie z transgranicznym przepływem towarów i kapitału, które 

są coraz ważniejsze. Istotnym wsparciem tych procesów było dostosowanie przepisów 

prawnych i standardów instytucjonalnych regulujących funkcjonowanie systemu 

finansowego w Polsce (Gwoździewicz, Prokopowicz  2017 r., str. 60-75). W Polsce 

nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 

opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 

kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). Szczegóły systemu podatkowego w Polsce określa 

ordynacja podatkowa(Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), która jest 

podstawowym aktem w dziedzinie prawa podatkowego, normującym zagadnienia 

istotne z punktu widzenia wszystkich rodzajach podatków, jak m.in.: właściwość 

organów podatkowych, powstawanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, 
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pełnomocnictwa, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, wydawanie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, 

odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, przedawnienie zobowiązań 

podatkowych, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności 

sprawdzające.(Rödl & Partner 2016 r.) 

Pojęcie majątku stanowi jedną z najbardziej wieloznacznych kategorii, różnie 

definiowaną i interpretowaną w zależności od dyscypliny naukowej. Analizując 

przepisy prawne krajów UE, regulujące kwestie rachunkowości podatkowej oraz 

prawa podatkowego można określić ogólne właściwości składników majątku: 

1. Zdolność do generowania przyszłych pożytków ekonomicznych; 

2. Odniesienie do transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych w przeszłości; 

3. Pozostawanie pod kontrola jednostki gospodarującej, co umożliwia wpisanie ich 

w system rachunkowości danego podmiotu. 

Z punku widzenia regulacji prawnych rachunkowości wyróżnić możemy dwie 

kategorie składników majątkowych: majątek trwały i majątek obrotowy (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Podstawowy podział składników majątkowych  

ZASOBY MAJĄTKOWE 

AKTYWA TRWAŁE 

MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY 

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE 

wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa obrotowe 

rzeczowe aktywa trwałe należności krótkoterminowe 

długoterminowe  inwestycje  inwestycje krótkoterminowe 
należności długoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

Źródło: opracowanie własne 

 

Rozróżnienie pomiędzy aktywami bieżącymi i trwałymi ma znaczenie 

z punktu widzenia ewentualnego ustanowienia przez ustawodawcę punktów poboru 

podatków, których podstawa opodatkowania związana jest z zasobem podmiotu. 

Wydaje się, że zastosowanie danin majątkowych wymaga, żeby przedmiot 
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opodatkowania był łatwo identyfikowalny, czyli charakteryzował się stałością jego 

opodatkowania. Istniejące modele podatków majątkowych wskazują, że w zakresie 

przedmiotowym danin obciążających nieruchomości widoczny jest prymat 

nieruchomości budynkowych lub gruntowych na inne rodzaje majątku. Istotny wydaje 

się być fakt, iż majątek rzeczowy oraz wartości niematerialne i prawne, jako czynniki 

produkcyjne przedsiębiorstwa, stanowią główne elementy w strukturze majątku 

trwałego. Klasyfikowanie majątku możliwe jest także według innych kryteriów 

(Rysunek 1). 

Rysunek 1. Rodzaje składników majątku według przepisów rachunkowych. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Aby opisać nieruchomości, czyli podstawowy składnik majątku, posługujemy nie 

tylko definicją pojęcia nieruchomości, ale również ich cechami (Tabela 2), (Tabela 3).  

  

Cechy rynkowe nieruchomości to te, które w sposób zasadniczy wpływają na 

ceny nieruchomości, a w następstwie na ich wartość rynkową. 

Cechy rynkowe mają z reguły lokalny charakter i w równym stopniu 

wpływają na wartość nieruchomości, co wyraża się za pomocą przypisywania im wag 

określonych na podstawie analizy rynku lokalnego. 

 

 

 

• Trwałe
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użytkowania
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Kryterium funkcji
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Tabela 2. Cechy nieruchomości 

Fizyczne Ekonomiczne Prawne 

Złożoność fizyczna 

Trwałość w czasie 

Trwałość w miejscu 

Stałość w miejscu 

Różnorodność 

Niepodzielność 

Rzadkość 

Lokalizacja 

Współzależność 

Kapitałochłonność 

Niska płynność 

Zdolność do zaspokajania 

określonych potrzeb 

Zdolność do generowania 

korzyści ekonomicznych 

Prawna definicja 

Ustrój prawny ksiąg wieczystych 

Ewidencja – państwowy zbiór nieruchomości 

Szczególne warunki stawiane obrotowi  

nieruchomościami 

Prawne usankcjonowanie zawodów 

związanych z nieruchomościami 

Unormowania prawne dotyczące gospodarki 

nieruchomościami państwa i samorządów 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3. Cechy nieruchomości wpływające na jej wartość 

Cechy nieruchomości wpływające na jej wartość 

Cechy nieruchomości gruntowych mających wpływ na jej wartość: 

• położenie oraz szczegółowa lokalizacja działki 

• cechy geometryczne działki, tj. kształt, pole powierzchni, ukształtowanie terenu 

• wyposażenie nieruchomości w urządzenia infrastrukturalne 

• warunki geotechniczne oraz możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej 

Cechy nieruchomości budynkowych i lokalowych mające wpływ na ich wartość : 

• rok budowy, stan techniczny budynku, rodzaj materiałów, z których został wykonany 

• wielkość oraz wyposażenie budynku w instalacje, urządzenia techniczne, standard wykończenia 

• ekspozycja, wygląd elewacji i estetyka otoczenia budynku, nowoczesność 

• lokalizacja lokalu w budynku, np. na piętrze, położenie środkowe czy skrajne 

• funkcjonalność lokalu, jego stan techniczny, standard wyposażenia oraz wielkość lokalu 

Cechy nieruchomości leśnych mające wpływ na ich wartość: 

• klasy bonitacji drzewostanu, jego gatunek i cechy taksacyjne, 

• stan zagospodarowania i stopień degradacji siedliska leśnego 

• położenie nieruchomości w obszarach zagrożonych masowym występowaniem szkodników  

• lokalizacja nieruchomości w odniesieniu do drogi głównej lub działki siedliskowej 
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• jakość drogi dojazdowej, sąsiedztwo użytków przyległych i walory rekreacyjne  

Podstawowe cechy wpływające na wartość nieruchomości rolnych to: 

• wartość bonitacyjna, przydatność rolnicza, trudność uprawy oraz kultura rolna 

• lokalizacja nieruchomości w odniesieniu do zagród i jakość drogi dojazdowej 

• użytki przyległe: sąsiedztwo lasów, gruntów odłogowanych, gruntów o wysokiej kulturze rolnej 

• kształt działki lub działek, z których składa się nieruchomość, a także zagrożenie erozyjne 

Źródło: opracowanie własne 

 

Najważniejsze cechy wpływające na wartość nieruchomości to: 

1. Położenie - atrakcyjność lokalizacyjna: usytuowanie, elementy sąsiedztwa, 

dostępność do obiektów handlowo-usługowych, administracji, oświaty i kultury, 

komunikacji, możliwość łatwego dojazdu oraz parkowania, odległość od terenów 

zielonych, zanieczyszczenie środowiska oraz hałas. 

2. Przeznaczenie w planie miejscowym - pod zabudowę mieszkaniową, usługową, 

biurową, handlową, pod trasy komunikacyjne, tereny zieleni, wysypisko śmieci, 

do celów rolnych, upraw sadowniczych. Poza przeznaczeniem, plan określa 

intensywności zabudowy, liczbę kondygnacji podziemnych i naziemnych oraz 

procent zabudowy terenu. Istotna jest równie| funkcja terenów sąsiednich. 

 

Majątek jako przedmiot opodatkowania 

Pojęcie majątku nie zostało nigdzie w polskim systemie prawa zdefiniowane. 

W szerokim znaczeniu rozumiany jest on jako ogół aktywów i pasywów należących 

do określonego podmiotu. Takie określenie majątku przeciwstawiane jest jego 

wąskiemu ujęciu jako masie majątkowej obejmującej wyłącznie aktywa. W tym 

ostatnim znaczeniu długi nie wchodzą w skład majątku, lecz obniżają jego wartość 

ekonomiczną. Również w ekonomii majątek rozumiany jest wyłącznie jako ogół 

aktywów - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej 

wartości. Aktywa te dzieli się na majątek trwały, złożony ze składników na trwałe 

zaangażowanych w danej jednostce, oraz majątek obrotowy obejmujący składniki 

pozostające w stałym obrocie. W takim ujęciu majątku pasywa traktowane są jako 

środki jego pochodzenia, a ich zestawienie z aktywami określa się mianem bilansu 
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(Etel, Liszewski 2002 r., s. 5). W sensie prawnym w doktrynie prawa cywilnego 

majątek rozumiany jest raczej w znaczeniu wąskim. Przemawia za tym wykładnia 

przepisów k.c. posługujących się pojęciem majątku - np. art. 863(Grzybowski 2004 r., 

komentarz do art. 863 k.c.) , 871(Kidyba 2010 r., komentarz do art. 871 k.c.), 

875 dotyczące majątku wspólnego wspólników. Przepis art. 863 k.c. ma charakter 

bezwzględnie obowiązujący i reguluje prawnorzeczowe skutki zgromadzenia majątku 

na podstawie zawartej umowy spółki. Regulacja określająca reżim wspólnego majątku 

wspólników ma zastosowanie wówczas, gdy majątek taki zostanie zgromadzony. 

Powstanie spółki jako stosunku obligacyjnego ma bowiem charakter samoistny i nie 

zależy od powstania wspólnego majątku wspólników. Zgromadzenie takiego majątku 

może, ale nie musi, być konsekwencją powstania spółki. Wspólność majątku stanowi 

pochodną stosunku spółki, przy czym nie każda umowa spółki musi takie skutki 

prawnorzeczowe wywoływać. Można bowiem przyjąć istnienie spółki cywilnej, 

w ramach której wspólnicy zobowiążą się do współdziałania w określony sposób, ale 

żaden z nich nie będzie zobowiązany i nie wniesie wkładu. Również działalność spółki 

nie będzie powodowała powstawania wspólnych praw majątkowych. Ani powstanie, 

ani istnienie spółki nie jest więc uzależnione przez przepisy od istnienia majątku 

wspólnego wspólników. 

Przepisy art. 871 k.c. określają zasady rozliczenia ze wspólnikiem 

występującym ze spółki. Mają one zastosowanie przede wszystkim wówczas, gdy 

wspólnik występuje ze spółki, wypowiadając swój udział czy to z zachowaniem 

terminu wypowiedzenia (art. 869 § 1 k.c.), czy to bez zachowania terminu 

wypowiedzenia (art. 869 § 2 k.c.). Ponadto przewidziane w nich zasady rozliczenia 

znajdą zastosowanie w razie wypowiedzenia udziału przez wierzyciela osobistego 

wspólnika na podstawie art. 870 k.c. Wydaje się, że o ile strony nie umówią się inaczej, 

również w przypadku zmiany umowy spółki, na podstawie której wspólnik występuje 

ze spółki, rozliczenie z nim powinno nastąpić według zasad z art. 871 k.c. Natomiast 

w razie śmierci wspólnika przepisy te znajdą zastosowanie do rozliczenia z jego 

spadkobiercami, jeżeli nie wstępują w miejsce wspólnika do spółki. 

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują zasad likwidacji spółki. Jednakże 

działania podejmowane po jej rozwiązaniu, a mające na celu w istocie rozliczenie 
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spółki zarówno w stosunku do jej wierzycieli, jak i w stosunkach między wspólnikami, 

można w pewnym uproszczeniu określić tym mianem. W spółkach handlowych 

zaistnienie przyczyny rozwiązania powoduje w zasadzie otwarcie likwidacji, zaś samo 

rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia z rejestru po przeprowadzeniu 

likwidacji. Natomiast w przypadku spółek cywilnych kolejność zdarzeń jest inna. 

Zdarzenie stanowiące przyczynę rozwiązania spółki jednocześnie powoduje jej 

rozwiązanie. Natomiast czynności "likwidacyjne" są przeprowadzane dopiero 

po ustaniu (rozwiązaniu) spółki. Rozwiązanie spółki jest zdarzeniem prawnym, które 

należy rozpatrywać w dwóch zasadniczych aspektach. Przede wszystkim wygasa 

stosunek zobowiązaniowy spółki. Oznacza to, że wygasają wszystkie prawa 

i obowiązki przysługujące wspólnikom i obciążające ich jako strony umowy spółki. 

Wspólnicy tracą swój status wspólników jako podmiotów stosunku prawnego spółki. 

Drugą sferą, w której rozwiązanie spółki powoduje istotne skutki prawne, jest stosunek 

wspólności odnoszący się do wspólnego majątku wspólników. Dotychczasowa 

wspólność łączna ulega z chwilą rozwiązania spółki z mocy prawa przekształceniu 

we wspólność w częściach ułamkowych. Przepis art. 875 § 1 k.c. nakazuje stosować 

do niej przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, z zachowaniem 

przepisów art. 875 § 2 i 3 k.c.. Rozwiązanie spółki rozpatrywane w tych dwóch 

aspektach prowadzi do wniosku, że wspólność w częściach ułamkowych istniejąca 

między byłymi wspólnikami ma charakter samoistny. Istnieje mimo ustania stosunku 

osobistego (stosunku spółki) między wspólnikami.  

Podkreśla się jednak, iż czasem ustawodawca wydaje się używać 

omawianego pojęcia w znaczeniu szerokim - zakładając że spadek jest pewną masą 

majątkową, należałoby przyznać - w myśl chociażby art. 922 k.c. - że składa się on nie 

tylko z aktywów, ale również wielu obowiązków zmarłego (pasywów). Na podobnej 

zasadzie za szerokim rozumieniem "majątku” przemawiałaby wykładania przepisów 

k.r.o. dotyczących zarządu majątkiem wspólnym małżonków". Uznaje się jednak, 

iż regułą jest ustawodawstwie polskim wąskie rozumienie majątku.  

Kodeks cywilny reguluje za to w art. 44 pojęcie zbliżone do „majątku”, 

a mianowicie pojęcie „mienia”. Termin mienie jest zbiorczą nazwą dla ogółu 

podmiotowych praw majątkowych (bezwzględnych i względnych), tak cywilnych, jak 
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i pozostałych. Mienie jest więc pojęciem nadrzędnym (ogólnym) wobec 

poszczególnych praw majątkowych. Pojęciem mienia są objęte jedynie prawa 

majątkowe (własność i inne prawa majątkowe), czyli aktywa przysługujące 

określonemu podmiotowi. Z zakresu tego pojęcia należy więc wyłączyć długi, 

tj. pasywa, które mogą mienie jedynie obciążać. Użycie terminu „własność i inne 

prawa majątkowe” wskazuje, iż chodzi o prawa o charakterze cywilnoprawnym. 

Prawo własności jest najszerszym i najpełniejszym cywilnym prawem podmiotowym 

do rzeczy, inne prawa majątkowe są pochodną tego prawa. Stąd też prawa niemające 

charakteru cywilnoprawnego, czy też będące prawami cywilnoprawnymi 

o charakterze niemajątkowym pozostają poza zakresem zainteresowania art. 44 k.c., 

nie tworzą więc mienia (Kidyba 2010 r. komentarz do art. 44 k.c) . 

Majątek należy odróżnić od mienia, choć występują liczne niekonsekwencje 

w posługiwaniu się tymi terminami w k.c. Wyróżniamy szersze i węższe rozumienie 

majątku (Pyziak-Szafnicka 2009 r. komentarz). W znaczeniu szerszym majątek 

oznacza ogół praw i obowiązków majątkowych podmiotu prawa. W węższym 

znaczeniu majątek oznacza tylko aktywa, czyli prawa majątkowe posiadane przez 

podmiot; takie utożsamienie pozwala posługiwać się zamiennie pojęciem majątku 

i mienia. Majątkiem są składniki mienia dające się wyodrębnić jako zespół aktywów 

(także pasywów) będących przedmiotem obrotu, dziedziczenia, zabezpieczenia 

wierzytelności, podstawą odpowiedzialności za zobowiązania itp.  

Majątek oznacza prawa majątkowe podmiotu występujące w dokonywanej 

czynności prawnej lub innym zdarzeniu prawnym. Może być majątek wspólny 

(np. w małżeństwie, w spółce cywilnej) i majątek odrębny (np. małżonków, spółki 

handlowej oraz jej wspólników), majątek osobisty (np. służący do wykonywania 

zawodu lub rzeczy osobistego użytku), przedmioty majątkowe (np. w majątku 

małżonków), zarząd majątkiem (np. we współwłasności), odpowiedzialność 

za zobowiązania z majątku, rozporządzanie majątkiem (inter vivos i mortis causa). 

Składnikami majątku nie są same przedmioty, których prawa dotyczą, tylko te prawa 

ze względu na przedmioty (np. nieruchomości, rzeczy ruchome). Podobnie sprawa 

ma się przy mieniu. 
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Podatki majątkowe (rzeczowe) 

Podatki majątkowe (rzeczowe) to ogół podatków związanych z prawami 

własności. Z punktu widzenia związku pomiędzy ciężarem podatkowym, 

a ponoszonym go podatnikiem wyróżniamy podatki bezpośrednie i pośrednie. 

O podatku bezpośrednim można mówić w przypadku występowania precyzyjnie 

określonej zależności pomiędzy obciążeniem podatkowym (rodzajem podatku, jego 

wysokością, trybem płacenia), a ponoszącym go bezpośrednio podatnikiem. Zatem 

następuje związek pomiędzy płatnością podatku i bezpośrednim ponoszeniem ciężaru 

przez podatnika. Zachodzi więc zbieżność pomiędzy obciążeniem formalnym 

i materialnym. Podatki bezpośrednie obciążają podatnika w sposób pozostający 

w ścisłym związku z jego sytuacją dochodową lub majątkową. Do podatków 

bezpośrednich zalicza się podatki dochodowe oraz podatki majątkowe. Podatki 

bezpośrednie, a szczególnie majątkowe uważane są za nieprzerzucane (Szczodrowski 

2007 r., s. 24-26), ale w rzeczywistości tak nie jest, zatem kryterium jedności podatnika 

i obciążenia go podatkiem jest niespójne (Grądalski 2004 r., s. 105). Należy zatem 

uznać - biorąc pod uwagę kryterium związku podmiotu z przypisanymi do niego 

cechami – iż podatki bezpośrednie to te, które są precyzyjnie związane  z trwałymi 

i niezbywalnymi cechami podatnika lub miernikami aktywności gospodarczej, które 

są do niego przypisane poprzez prawa własności (dochód i majątek)(Atkinson 1977 r., 

s. 590-606).  

Opodatkowanie majątku ma ekonomiczny i prawny aspekt. W aspekcie 

ekonomicznym podatkiem majątkowym jest podatek, którego źródłem jest majątek 

podatnika. Jeżeli podatki majątkowe są płacone z uzyskiwanego dochodu, to mają 

charakter podatków nominalnych. Jeśli zaś źródłem, z którego są płacone podatki jest 

majątek, to wówczas mamy do czynienia z podatkami majątkowymi realnymi. Podatki 

majątkowe mogą obciążać  zarówno majątek ludności, jak i majątek podmiotów 

gospodarczych (kryterium podmiotu opodatkowania). Wyróżnić można także podatki 

majątkowe, które mogą obciążać: posiadanie majątku, nabycie lub zbycie majątku oraz 

przyrostu majątku. Ponadto zakresem opodatkowania można objąć całość majątku, jak 

i poszczególne jego składniki. Podatkiem majątkowym w aspekcie normatywnym jest 

podatek, który przez elementy konstrukcji prawnej (podmiot i podstawa 
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opodatkowania) powiązany jest z majątkiem (Gomułowicz, Małecki 2004 

r., s. 140-141). 

Najwięcej rozbieżności i niezgodności w poglądach nauki i praktyki 

gospodarczej dotyczy prawnej interpretacji pojęcia podatków majątkowych. 

Generalnie panuje zgodne stanowisko, że te świadczenia nawiązują w bezpośredni 

sposób (mniej pośredni) do posiadanego majątku - a więc mogą obarczać fakt jego 

posiadania jak i fakt jego powiększania spowodowanymi nadzwyczajnymi 

okolicznościami. Niekiedy podatki przychodowe jednak obciążają także jednorazowy 

(nadzwyczajny) przyrost majątku. By jednak było można je rozróżnić od podatków 

majątkowych, trzeba uzupełnić definicję tych ostatnich o stwierdzenie, iż ich 

konstrukcyjne związanie z majątkiem objawia się – przy samym przedmiocie 

opodatkowania – w konstrukcji bazy opodatkowania: jak łatwo można wykazać, 

na pierwszy plan w podatkach dochodowych przy definiowaniu ich podstawy 

opodatkowania okazuje się wartość faktycznej korzyści nabytej przez podatnika – nie 

koniecznie musi ona się pokrywać z rynkową wartością przedmiotów powodujących 

przysporzenie majątkowe, a jedynie w nielicznych sytuacjach organ podatkowy może 

zakwestionować zadeklarowaną przez podatnika wartość, w jej miejsce przyjmując 

wartości zbliżone do rynkowych. Odwrotnie jest w podatkach majątkowych: zasadą 

jest to, że podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa przedmiotu będącego 

przysporzeniem majątkowym, czyli  tak zwana czysta wartość – po odtrąceniu 

ciężarów powiązanych z tym przedmiotem i długów – i taką właśnie podatnik 

ma prawo (a niekiedy obowiązek) zadeklarować, jeśli nawet subiektywnie wskazany 

przedmiot posiada dla niego wartość znacznie wyższą niż rynkowa. 

Podatki majątkowe klasyfikować można na różne sposoby. Jednym 

z kryteriów może być częstotliwość ich nakładania. W takim przypadku można mówić 

o daninach jednorazowych (nadzwyczajnych) z reguły nakładanych w warunku 

przejściowego deficytu w budżecie państwa, których czas obowiązywania 

ograniczony jest w czasie jak i o daninach stałych – ustalanych na czas określony. 

Podatki majątkowe podzielić można również na bezpośrednie i pośrednie, przy czym 

wyróżnić można tutaj kilka kryteriów takiego podziału. Do danin majątkowych 

zastosowanie znajdzie kryterium techniki poboru. Podatkami bezpośrednimi w tym 
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ujęciu będą te uiszczane poprzez podmioty, na których ciąży bezpośrednio obowiązek 

podatkowy względem jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa. 

Ekonomiczne kryterium, odwołujące się do źródła pokrycia podatku, pomaga 

wyodrębnić daniny majątkowe nominalne i realne. Te pierwsze cechują się tym, 

iż do ich pokrycia nie jest wymagane naruszanie substancji majątku – dany podatnik 

może pokryć należność podatkową środkami pochodzącymi z bieżących dochodów 

albo z oszczędności. Realne cechy zyskują podatki majątkowe wtedy, gdy kwota 

wymaganej daniny przekracza płatnicze możliwości podmiotu zobowiązanego – żeby 

uiścić całkowite zobowiązanie podatkowe podatnik zmuszony jest do upłynnienia 

części swojego majątku, np. musi sprzedać część będącą jego własnością gruntów. 

Przyglądając się daninom majątkowym w sensie prawnym stwierdzić należy, 

że są to świadczenia związane z majątkiem przez elementy konstrukcji podatku, tzn. 

podstawę i przedmiot opodatkowania. Świadczenia tak rozumiane podzielić się dają 

w oparciu o kolejne kryterium: sposobie ujęcia przedmiotu opodatkowania. 

Dopuszcza ono na wyróżnienie podatków, które obciążają posiadanie majątku, zbycie 

majątku, nabycie majątku, przyrost majątku. Podatki majątkowe można także 

klasyfikować ze względu na ich funkcję, jaką spełniają w systemie podatkowym.   

Podatki majątkowe są różnie klasyfikowane prawnie. Analizują ustawodawstwa 

krajów UE i OECD wyróżnić możemy cztery grupy klasyfikacyjne podatków 

majątkowych: 

1. podatki od posiadania majątku (władania majątkiem). W zależności 

od obowiązującego systemu podatkowego mogą to być podatki od całkowitej 

wartości majątku należącego do danego podmiotu gospodarczego (majątku 

ruchomego i nieruchomego, gotówki, wkładów bankowych itp.) lub - częściej 

- tylko od określonych jego składników. W polskim systemie podatkowym 

podatkami zaliczanymi do tej grupy są: podatek od nieruchomości, podatek rolny, 

podatek leśny oraz podatek od środków transportu; 

2. podatki od przyrostu (przejmowania) majątku. Przedmiotem opodatkowania jest 

nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze kupna, darowizny lub spadku. 

Do tej grupy zalicza się podatek od spadków i darowizn; 

3. podatki od wzrostu wartości posiadanego majątku. Występują, gdy wzrost ten 

nastąpił z przyczyn niezależnych od właściciela. Przykładem może być opłata 
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adiacencka i renta planistyczna, płacona przez właścicieli nieruchomości z tytułu 

wzrostu ich wartości wskutek np. finansowanego przez władze lokalne uzbrojenia 

terenu, podziału geodezyjnego, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

itp.; 

4. podatki od transformacji substancji majątkowej. Są to podatki płacone 

w przypadku sprzedaży lub zamiany rzeczy lub praw majątkowych na inne rzeczy 

lub prawa majątkowe. W Polsce przyjmują one postać podatku od czynności 

cywilnoprawnych (PCC). 

Analiza prawna konstrukcji i cech podatków majątkowych pozwala 

na zaproponowanie następujących kryteriów klasyfikacji: 

1. Prawny i ekonomiczny proces powstawania i użytkowania dochodu (kryterium 

przedmiotowe); 

2. Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania (kryterium ekonomiczne); 

3. Związek pomiędzy normatywnie określonymi elementami techniki 

opodatkowania (źródło, przedmiot, podmiot podatku) a rzeczywistym stanem 

(kryterium miejsca przeznaczenia środków finansowych pochodzących 

z podatków); 

4. Sposób kwantyfikacji podstawy opodatkowania. 

Analizując przyjęte przesłanki decydujące o wyborze konkretnej formy 

opodatkowania, można przyjąć, iż dwa pierwsze kryteria są zbliżone. W jednym 

i drugim podstawowy problem sprowadza się do wyboru przedmiotu opodatkowania. 

W ramach kryterium przedmiotowego podatki mogą być pobierane od dochodów, 

majątku oraz od obrotu i od wydatków. W odniesieniu do kryterium ekonomicznego 

i prawnego znaczenia nabiera jednoznaczna konkretyzacja przedmiotu 

opodatkowania. Wyróżniamy podatki dochodowe (przedmiotem opodatkowania jest 

majątek w momencie jego powstawania), od kapitału (przedmiotem opodatkowania 

jest majątek istniejący oraz od obrotu i od wydatków (przedmiotem opodatkowania 

jest majątek wydatkowany) (Felis 2012 r., s. 72-73). Ustawodawca podatkowy ma 

określone możliwości związane z wyborem punktów poboru podatków, mianowicie: 

1. Opodatkowanie bieżącej aktywności podatników w postaci strumieni związanych 

z: poborem podatków w sytuacji generowania, a następnie konsumowania 
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dochodu oraz poborem podatków w sytuacji akumulowania kapitału 

(oszczędzanie lub inwestowanie); 

2. Opodatkowanie zasobu, czyli zgromadzonego w przeszłości majątku. 

Wybór modelu struktury systemu podatkowego powinien zależeć od wielu czynników 

związanych z realizacją podstawowych funkcji podatków. W tym celu można 

wykorzystać następujące kryteria: 

1. Wydajność fiskalna podatków, koszty poboru, odporność na uchylanie się 

od opodatkowania i oszustwa podatkowe, szybkość i łatwość realizacji dochodów 

podatków, zdolność do samoregulacji; 

2. Wpływ podatków na skłonność do oszczędzania i inwestowania, wpływ na wybór 

społecznie pożądanych technik produkcji, materiałów, źródeł energii, wpływy 

na wybór społecznie pożądanej struktury konsumpcji – w przypadku funkcji 

motywacyjnej opodatkowania. 

 

Tabela 4. Rodzaje podatków majątkowych według zdarzeń uznanych za przedmiot 

opodatkowania. 

Zdarzenie – przedmiot opodatkowania Rodzaj podatku majątkowego 

Posiadanie majątku Podatek od nieruchomości 

Podatek rolny 

Podatek leśny 

Podatek od środków transportowych 

Zużywanie w procesie produkcji czynników 

wytwórczych  

Podatek rolny 

Podatek leśny 

Podatek od środków transportu 

Przejmowanie majątku Podatek od spadków i darowizn 

Transakcje kupna i sprzedaży majątku Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Należy pamiętać, iż nie ma pełnej zgodności wśród teoretyków 

opodatkowania co do jednoznacznego klasyfikowania konkretnych podatków 

do grupy podatków majątkowych. Dotyczy to w szczególności podatku rolnego 
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i leśnego, które można zaliczyć do podatków przychodowych, bowiem nawiązują one 

do zewnętrznych znamion świadczących o rozmiarach osiąganych przez podatników 

dochodów (w przypadku podatku gruntowego odnoszą się do ilości, jakości i rodzajów 

gruntów. Analizując funkcje i konstrukcję podatku rolnego i leśnego można także 

stwierdzić, iż podatek rolny i leśny nie są podatkami o czystej formie przychodowej, 

lecz podatkami przychodowo-majątkowymi. Istotnym problemem zwianym 

z klasyfikacją podatku rolnego i leśnego jest fakt, iż ustawodawca wyłączył z regulacji 

normujących podatki dochodowe przychody z dzielności rolniczej i leśnej 

w rozumieniu przepisów ustaw o podatku rolnym (Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268, ze zm.) 

i leśnym (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682, ze zm.). Analizują kompleksowo konstrukcję 

prawną podatku leśnego i rolnego można stwierdzić, iż za traktowaniem podatku 

rolnego i leśnego jako obciążenia majątkowego przemawia uzależnienie obowiązku 

podatkowego wyłącznie od posiadania czy władania gruntami rolnymi, a powstanie 

obowiązku podatkowego występuje nawet wtedy, gdy na danych gruntach nie jest 

prowadzona działalność rolnicza. Również w odniesieniu do podatku 

od nieruchomości uregulowanego w polskiej ustawie o podatkach i opłatach 

lokalnych(Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31, ze zm.) , można zauważyć pewien prawny związek 

z kategorią podatków majątkowo-przychodowych(Mastalski 2000 r., s. 492). 

Analizując konstrukcję podatku od nieruchomości można zauważyć, iż mamy 

do czynienia z uzależnieniem wysokości obciążenia podatkowego od sposobu 

wykorzystania nieruchomości. Koncepcja ta jest zgodna z zasadą, iż wykorzystywanie 

nieruchomości w działalności gospodarczej może przysporzyć większych korzyści 

majątkowych, stąd uzasadnienie dla wyższego opodatkowania, niż w sytuacji władania 

innymi nieruchomościami np. budynkiem mieszkalnym. 

Części składowe nieruchomości są w silnej więzi funkcjonalnej i przestrzennej 

z rzeczą główną, którą jest grunt. Do części składowych zalicza się: 

a) budowle, budynki oraz inne urządzenia trwale związane z gruntem (wyjątek 

np. użytkowanie wieczyste); 

b) drzewa lub też inne rośliny od momentu zasiania lub zasadzenia, drzewa oraz inne 

rośliny są odrębnymi rzeczami ruchomymi wtedy tylko, gdy przepisy szczególne 

określają, iż stanowią one samoistny i niezależny przedmiot własności; 
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c) wody stojące, zatem powierzchniowe wody stojące, wody w sztucznych 

i naturalnych jeziorach oraz innych bez przepływowych zbiornikach, wody 

w rowach i studniach,  wody z opadów atmosferycznych, pozostałe wody 

po wylewie wody płynącej, 

d) złoża kopalin nie będących własnością Państwa, czyli kopaliny pospolite; 

e) za części składowe nieruchomości ujmuje się także prawa powiązane z jej 

własnością, a więc służebność gruntową, udział właściciela lokalu 

we współwłasności nieruchomości wspólnej, w przypadku ustanowienia odrębnej 

własności lokali jak też należąca się wieczystemu użytkownikowi własność 

budynku i urządzeń znajdujących się na użytkowanym gruncie należącym 

do własności jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. 

Do części składowych gruntu nie należą: 

a) tymczasowe obiekty budowlane;  

b) urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania: pary, wody, prądu 

elektrycznego, gazu oraz inne urządzenia podobne (rurociągi naftowe), jeśli 

wchodzą w skład zakładu lub przedsiębiorstwa; 

c) wody płynące (wyjątek stanowią źródła i wody wypływające z niego), które wraz 

gruntami pokrytymi taką też wodą tworzą jedną całość i stanowią odrębny 

przedmiot własności Skarbu Państwa. 

  Istotną różnicą między częścią składową a przynależnością jest 

to, że przynależności są samoistnymi rzeczami i nie koniecznie muszą dzielić losu 

prawnego rzeczy głównej. W zasadzie kodeks cywilny w art. 52 orzeka, że czynność 

prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem 

przynależności”(Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93), ta norma ma jednak charakter 

względnie obowiązujący, tzn. że strony na drodze cywilno-prawnej mogą postanowić 

inaczej. 

 

Rodzaje nieruchomości  

Z treści rozszerzonej art. 46 k. c. wynika, że istnieją następujące rodzaje 

nieruchomości: 

a) gruntowe (niezabudowane lub zabudowane), które pod względem przeznaczenia 

gospodarczego możemy podzielić na: rolne, leśne oraz inne nieruchomości (nie 

rolne i nie leśne) zabudowane lub pod zabudowę przeznaczone; 
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b) budynkowe; 

c) lokalowe (lokale użytkowe i lokale mieszkalne). 

 

Nieruchomości gruntowe 

Nieruchomość gruntowa tj. grunt, a więc część powierzchni ziemskiej będąca 

wyodrębnioną całością, oznaczona granicami i stanowiąca odrębny przedmiot 

własności. Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana może być: 

nieruchomością leśną bądź rolną albo też przeznaczoną na cele nie leśne i nie rolne 

i zawsze stanowi grunt, wraz z jego częściami składowymi: budynkami i innego 

rodzaju urządzeniami, trwale związanymi z gruntem, jak i drzewa i inne rośliny 

od momentu zasiania lub zasadzenia. 

 

Nieruchomość rolna 

Na podstawie art. 461 k. c. nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) 

są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia 

działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie 

wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (http://www.kodeks-

cywilny.pl/46.html). Nieruchomość rolną tworzą grunty orne, łąki i pastwiska, sady, 

grunty pod zabudowaniami (budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi) oraz grunty 

pod wodami  będącymi w użytkowaniu do celów produkcji rolnej np. stawy rybne, jak 

również wkłady do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz ogródki działkowe. 

Nieruchomością tą nie jest natomiast działka deputatowa albo przyzagrodowa jak też 

pojedyncza działka w ogrodzie działkowym. W skład nieruchomości rolnych nie 

zalicza się lasów i gruntów leśnych, a także nieużytków. Natomiast mogą one 

wchodzić w skład gospodarstwa rolnego. O tym, jakiego rodzaju grunty zalicza się 

do nieruchomości rolnych stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. – dotyczące ewidencji gruntów 

i budynków(Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454). Są to grunty wchodzące w skład 

użytków rolnych, które można podzielić na: 

a) grunty orne, oznaczane literą „R”; 
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b) sady, oznaczane literą „S” oraz symbolu odpowiedniemu użytkowi gruntowemu, 

oznaczającego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na której 

został założony sad, np. S-Ł, S-R, S-Ps; 

c) łąki trwałe, oznaczane literą „Ł”; 

d) pastwiska trwałe oznaczane literami „Ps”; 

e) grunty rolne  zabudowane, oznaczane literą „B” oraz symbolu odpowiedniego 

użytku gruntowego stanowiącego część składową oznaczenia klasy 

gleboznawczej gruntu, na którym zostały wzniesione budynki, np. B-S, B-R; 

f) grunty pod stawami oznaczone literami „Wsr”; 

g) rowy oznaczone literą „W”. 

 

Nieruchomości leśne 

Nieruchomości leśne nie są zdefiniowane precyzyjnie w kodeksie cywilnym.  

Aby je zdefiniować stosuje się razem przepisy ustawy o lasach jak i rozporządzenie 

z 29.03.2001 r.- dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Nieruchomościami 

leśnymi zwanymi lasami, w rozumieniu  przepisów z dnia 28.09.1991 r. o lasach mogą 

to być dwa rodzaje gruntów, o odmiennym przeznaczeniu: 

1. zwarta powierzchnia co najmniej 0,1 ha (norma obszarowa), pokryta roślinnością 

leśną (uprawami leśnymi) – drzewami jak i krzewami oraz runem leśnym – lub 

przejściowo jej pozbawiona: 

a) przeznaczona do produkcji leśnej lub 

b) stanowiąca rezerwat przyrody lub wchodząca w skład parku narodowego, 

albo, 

c) wpisana do rejestru zabytków; 

2. związana z gospodarką leśną, zajęta pod wykorzystywanie dla potrzeb gospodarki 

leśnej; budowle i budynki, linie podziału przestrzennego kraju, urządzenia 

melioracji, drogi leśne, szkółki leśne, tereny pod liniami energetycznymi, miejsca 

składowania drewna, jak i tereny wykorzystywane na leśne parkingi i urządzenia 

turystyczne. 

Pojęcie lasu dotyczy następujących elementów: gruntu i jego części składowych, 

normy obszarowej i jego przeznaczenia. W ewidencji gruntów i budynków do gruntów 

leśnych uwzględnia się: 

a) lasy, oznaczane literami „Ls”, 
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b) grunty zakrzewione i zadrzewione, oznaczone literami „Lz”, lub w przypadku 

zadrzewień śródpolnych, znajdujących się na gruntach objętych klasyfikacja 

gleboznawczą – symbolem złożonym z liter „Lz” i symbolu odpowiadającemu 

użytkowi gruntowemu stanowiącego część składową oznaczenia klasy 

gleboznawczej gruntu, np. Lz-Ł, Lz-R, Lz-Ps. 

 

Nieruchomości budynkowe 

Budynki, w sposób trwały związane z gruntem, są częściami składowymi tego 

gruntu, i pozostają własnością właściciela,  czyli właściciela nieruchomości gruntowej. 

W prawnym obrocie funkcjonują łącznie z gruntem. Właściciel nieruchomości 

gruntowej zabudowanej nie może sprzedać budynku bez gruntu i gruntu bez budynku. 

Jednak, na podstawie przepisów szczególnych innych niż znajdujących się w art. 46 

kodeksu cywilnego, nieruchomością także może być budynek trwale związany 

z gruntem. Z tego wynika, że jedynie ustawa zezwolić może na prawne odłączenie 

gruntu od budynku, ale jednak wtedy też nie można np. sprzedać samego budynku bez 

sprzedaży praw rzeczowych do gruntu. Budynek stanowić może „niezależny od gruntu 

przedmiot własności na mocy: 

1. art. 235 § 1 k. c. według którego „budynki oraz inne urządzenia wzniesione 

na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu 

terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego 

własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty 

użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy 

o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste. Przysługująca wieczystemu 

użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest 

prawem związanym z użytkowaniem wieczystym(http://www.kodeks-

cywilny.pl/235.html); 

2. art. 279 k. c. stanowi, iż budynki i inne urządzenia wzniesione przez rolniczą 

spółdzielnię produkcyjną na gruncie stanowiącym wkład gruntowy stają się jej 

własnością. To samo dotyczy drzew i innych roślin zasadzonych lub zasianych 

przez spółdzielnię. W razie wygaśnięcia użytkowania gruntu działka, na której 

znajdują się budynki lub urządzenia będące własnością spółdzielni, może być 

przez spółdzielnię przejęta na własność za zapłatą wartości w chwili wygaśnięcia 

użytkowania. Drzewa i inne rośliny zasadzone lub zasiane przez spółdzielnię stają 
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się własnością właściciela gruntu(http://kodekscywilny.prv.pl/kodeks-cywilny-

6.html); 

3. Kodeks cywilny w art. 271-275 definiuje użytkowanie poprzez rolnicze 

spółdzielnie produkcyjne gruntów Skarbu Państwa. Aktualnie, na skutek zmian 

wynikających z ustawy z dnia 19.10.1991 r. – o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 

(tj. z 1995 r. Dz. U. Nr. 57, poz. 299 z późn. zm.) nie oddaje się już w użytkowanie 

nieruchomości rolnych Skarbu Państwa będących częścią Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. Jednakże mogą one być sprzedawane, oddawane 

w dzierżawę albo najem. Paradoksalnie te przepisy wciąż obowiązują w sprawie 

gruntów Skarbu Państwa nie znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej 

Skarbu Państwa.  

 

Nieruchomości lokalowe 

Na podstawie art. 46 k. c. nieruchomością również może być część budynku 

związanego trwale z gruntem, jeśli na podstawie przepisów szczególnych (innych niż 

w art. 46 k. c.), stanowią odrębny od budynku i gruntu przedmiot własności. Poprzez 

część budynku pojmuje się lokal mieszkalny albo lokal do innych celów (lokal 

użytkowy). Może być on nieruchomością lokalową jeśli spełni pewne warunki 

techniczne i prawne, które dążą do prawa własności lokalu, głównego prawa 

rzeczowego. Z racji tego, że lokal będzie w ten sposób nieruchomością, z tego wynika, 

że jego własność jest wyodrębniona co do innych lokali w budynku, wspólnych części 

budynku jak i do uprawnień względem gruntu. Niezależność własności przedmiotu 

identyfikuje się poprzez osobę albo grupę osób, będącymi współwłaścicielami rzeczy, 

w tym przykładzie budynku, lokalu i gruntu. Pomieszczenia należące do lokalu, 

szczególnie strych, piwnica lub magazyn, są jego częścią składową, nawet wtedy gdy 

do tego lokalu bezpośrednio nie przylegają, z wyjątkiem czynności prawnej lub 

orzeczenia sądu  dotyczącego odrębnej własności lokalu przewidują inaczej. 

Stwierdzenie warunków o samodzielności lokalu wynika z formy zaświadczenia, 

wystawianego poprzez organy odpowiadające za sprawy architektoniczno-budowlane, 

podlegające staroście. To zaświadczenie stanowiące samodzielność lokalu jest 

konieczne do powołania odrębnej własności tegoż lokalu na podstawie umowy albo 
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jednostronnej czynności prawnej dokonywanej przez notariusza, w formie aktu 

notarialnego. Odrębna własność lokalu wymaga konstytutywnego wpisu w księdze 

wieczystej(Dz. U. Nr 19, poz. 147). W następstwie czego konieczne jest założenie 

dwóch ksiąg wieczystych: dla „macierzystej” nieruchomości oraz dla odrębnego 

lokalu. Po tym jak wyodrębniono własność lokalu, grunt jak i wszystkie części 

składowe budynku oraz inne urządzenia, które nie służą tylko do użytku właścicieli 

lokali albo dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące 

do niego nie wyodrębnione lokale, są własnością w ułamkowych częściach 

odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni 

użytkowej budynku. W tych przypadkach powierzchnię tą liczy się łącznie 

z powierzchnią pomieszczeń przynależnych. Grunt jak i części budynku i urządzenia, 

wyłącznie nie służą do użytku właścicieli lokali tworzą nieruchomość wspólną. Nie 

wolno wymagać zniesienia współwłasności nieruchomości, do kiedy trwa odrębna 

własność lokali.  

W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

uchwalono rozporządzenie, które określa rodzaje metod i technik wyceny 

nieruchomości oraz sposoby określania wartości nieruchomości przy zastosowaniu 

poszczególnych podejść, metod i technik wyceny(Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. 

zm.; Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.) 

Tak więc nieruchomość zdefiniowana w kodeksie cywilnym nie jest tożsama 

z przedmiotem podatku od nieruchomości. Przedmiot podatku obejmuje również 

obiekty budowlane, które nie muszą być nieruchomościami w rozumieniu art. 46 § 1 

k.c. Z tych też powodów posługiwanie się pojęciem nieruchomości przy określaniu 

przedmiotu opodatkowania jest mało precyzyjne. Przedmiotem podatku 

są mianowicie: grunty, budynki i budowle, bez względu na to, czy stanowią 

nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 k.c. Warto podkreślić, że z cywilistycznego 

pojęcia nieruchomości wynika, że mogą ją stanowić nie tylko części powierzchni 

ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), ale również budynki 

trwale z gruntem związane lub części takich budynków. W prawie cywilnym można 

zatem mówić o „budynkach trwale z gruntem związanych” - nieruchomościach oraz 

o „budynkach niezwiązanych trwale z gruntem” - ruchomościach. Rozróżnienie to nie 
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może być jednak „przenoszone” na grunt przepisów ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych (u.p.o.l.), ponieważ ustawa podatkowa definiując pojęcie budynku 

wskazuje, że jest nim obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 

który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Tak więc na potrzeby opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości za przedmiot opodatkowania może być uznany 

wyłącznie budynek trwale związany z gruntem. Brak trwałego związania obiektu 

budowlanego z gruntem skutkuje niemożnością traktowania go jako budynku 

(w rozumieniu u.p.o.l.). Nie wyklucza to jednak opodatkowania takiego obiektu 

(budynku niezwiązanego trwale z gruntem) jako budowli. Jest nią bowiem obiekt 

budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynek nie związany trwale 

z gruntem nie jest budynkiem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 1a ust. 

1 pkt 1 u.p.o.l. Z całą pewnością nie będzie mieścił się także w pojęciu obiektów małej 

architektury, do których zalicza się niewielkie obiekty takie jak: kapliczki, krzyże 

przydrożne, figury, huśtawki, drabinki, itp. Skoro budynek niezwiązany trwale 

z gruntem nie jest budynkiem w rozumieniu u.p.o.l. oraz obiektem małej architektury, 

to należy go traktować jako budowlę związaną z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

 

Podsumowanie  

Przez system opodatkowania majątku rozumiemy grupę obowiązujących 

w danym kraju podatków, których przedmiotem jest władanie jak również transfer 

prawny określonych elementów majątku, podlegających opodatkowaniu na podstawie 

obowiązujących regulacji zasad prawa. Zasada powinno być, aby ich konstrukcyjne 

powiązanie z majtkiem przejawiało się – oprócz samego przedmiotu opodatkowania 

– w konstrukcji podstawy opodatkowania. Przedmiot opodatkowania w podatkach 

majątkowych odnoszony jest do szerokiego kręgu zdarzeń, nierzadko 

o niejednorodnym charakterze. Możemy zatem stwierdzić, że trudno byłoby przyjąć 
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rozwiązanie polegające na uniwersalnym określeniu majątku, z którym ustawodawca 

łączy obowiązek podatkowy. Nie ma wątpliwości, że przedmiot opodatkowania 

w podatkach majątkowych ma szeroki zakres, wymaga więc przyjęcia definicji 

majątku w wąskim, bądź szerokim znaczeniu.  

Zadaniem polityki podatkowej, poza funkcją fiskalną, jest zagwarantowanie 

możliwości regulacyjnego i stymulującego oddziaływania na procesy społeczne 

i gospodarcze. W odniesieniu do podatków majątkowych nie powinno się pomijać 

w regulacjach prawnych (a także w odniesieniu do przeprowadzanych reform) 

kontekstu społecznego i gospodarczego działalności samorządu terytorialnego. Należy 

pamiętać, iż oczekiwania wobec podatków majątkowych nie mogą być zbyt duże, 

a ponadto powinno się uwzględniać specyficzne cechy funkcji podatków 

majątkowych. Zatem w każdej polityce podatkowej kształtowanej przez normy 

prawne powinny znaleźć się postulaty efektywnego wykorzystania nieruchomości, 

kształtowania racjonalnej struktury przestrzennej miast oraz rozwiązań podatkowych 

zorientowanych ekologicznie. 

Różnorodność spotykanych w literaturze poglądów dotyczących zaliczania 

podatków obciążających nieruchomości gruntowe rolne i leśne, zabudowane 

i niezbudowane miejskie do kategorii podatków majątkowych, przychodowych lub 

mieszanych skłaniają do zaproponowania pewnych rozwiązań ograniczających 

negatywne zjawiska prawne i ekonomiczne w ramach podatków majątkowych. Z tego 

punktu widzenia pożądane byłoby: 

a) Uporządkowanie prawnej regulacji podatków majątkowych, przez przyjęcie 

trwałych, łatwych do zidentyfikowania cech; 

b) Wszędzie tam gdzie funkcjonuje odrębne opodatkowanie rolnictwa i gospodarki 

leśnej trzeba wprowadzić ogólne zasady opodatkowania; 

c) Uwzględnienie mechanizmu merytorycznej selekcji promującej cel rozwojowy, 

ograniczającej zakłócenia mechanizmu rynkowego; 

d) Szczegółowe przeanalizowanie niezbędnych elementów podatków obciążających 

nieruchomości (np. mieszkalne, rolne, leśne itp.) w celu odrzucenia 

nieuzasadnionego podejścia opartego na swobodnym określaniu przynależności 

tych podatków; 
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e) Uproszczenie konstrukcji podatkowych co spowoduje wyeliminowanie 

elementów charakterystycznych dla podatków przychodowych. 

Polska nie posiada jednej ustawy, która całościowo regulowałaby system 

opodatkowania nieruchomości. Charakterystyczną cechą regulacji prawnej podatków, 

które tworzą ten system jest nie wielka liczba przepisów wykonawczych. Podatki 

te są w zasadzie całościowo regulowane przez akty prawne rangi ustawowej, 

co w sposób pozytywny wyróżnia je od reszty świadczeń podatkowych. Ten system 

tworzą trzy podatki o bardzo zbliżonej konstrukcji prawnej, która jest uregulowana 

w trzech mało obszernych aktach prawnych. Podatek od nieruchomości reguluje 

ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.), 

podatek leśny ustawa o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr. 200 poz. 1682 z późn. 

zm.), a podatek rolny ustawa o podatku rolnym (Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268, z późn. 

zm.). Przedmiotem tych podatków jest zarządzanie gruntami w szeroko rozumianym 

zakresie. Podatek od nieruchomości obciąża nie tylko grunty ale także budynki, 

budowle i lokale.  Przedmiotem podatku leśnego i podatku rolnego są wyłącznie 

grunty. Te świadczenia w założeniu mają uzupełniać się  w taki sposób, że grunty, 

które są objęte podatkiem leśnym lub rolnym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 

od nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji gdy są wykorzystywane do prowadzenia 

działalności  gospodarczej innej niż leśna lub rolnicza. Podatki te są wobec siebie 

w konkurencji, ponieważ zależnie od wykorzystania nieruchomości do celów 

rolniczych, leśnych, mieszkaniowych lub gospodarczych, może zostać ona objęta 

jednym z trzech podatków. Mimo istnienia reguły rozgraniczającej te podatki 

wspomnianej wyżej, przeplatają się one w ujęciu podmiotowym jak też 

przedmiotowym. Przy opodatkowaniu nieruchomości współistnienie tych trzech 

świadczeń rodzi wiele nieporozumień w teorii i w praktyce. System opodatkowania 

nieruchomości obowiązujący  w Polsce to typowy model historyczny, który był 

regulowany nie na bazie przyjętych z góry założeń, lecz na zasadzie stałego 

dostosowywania jego poszczególnych elementów – podatków - do stale się 

zmieniającej sytuacji społeczno-gospodarczej. W zasadzie przez ostatnie kilkadziesiąt 

lat działają te same ustawy, które regulują podatek rolny i leśny. Były one tylko 

modyfikowane, lecz nie gruntownie reformowane. Opodatkowanie majątku w tym 
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także nieruchomości, jest ostatnim elementem systemu podatkowego, który nie uległ 

zmianom po 1989 roku. System ten niedostosowany jest do systemów, które 

obowiązują w krajach Unii Europejskiej, tam przeważają systemy polegające 

na katastrze nieruchomości podlegających opodatkowaniu.  

Mający zastosowanie w Polsce system opodatkowania i ewidencjonowania 

nieruchomości jest krytycznie oceniany przez ekspertów z Unii, którzy ustalili 

konieczność jego zreformowania. Jest to przestarzały system, który opiera się 

na opodatkowaniu powierzchni nieruchomości (grunty i budynki), w niewielkim 

zakresie uwzględnia on wartość jako podstawę opodatkowania (budynki). W tych 

podatkach majątek wyceniany jest na potrzeby opodatkowania przez metry 

kwadratowe oraz hektary (fizyczne i przeliczeniowe), ale nie w pieniądzu. Jest 

to szczególnie ważna kwestia w kontekście tworzenia warunków dla przyspieszenia 

wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych latach po jednomyślnym 

skonsolidowaniu gospodarki globalnej przez proces odbudowy po ostatnim kryzysie 

finansowym i może wejść w fazę znacznie wyższą niż obecnie wzrost, biorąc pod 

uwagę kwestię okresowości klimatu biznesowego. Poza tym, pomimo konieczności 

reformowania finansów publicznych w wielu europejskich gospodarkach, ekonomiści 

wskazują na potrzebę usprawnienia przepisów bezpieczeństwa (Gwoździewicz, 

Prokopowicz 2017 r., str. 27 - 42). 

W transformacji konstrukcji podatków będących częścią systemu 

opodatkowania nieruchomości, można zauważyć wyraźnie, że ustawodawca odchodzi 

od opodatkowania przychodu (podatek rolny) jak i wartości nieruchomości ( podatek 

od nieruchomości), dla opodatkowania powierzchni nieruchomości. Zasadniczym 

czynnikiem, który decyduje o wysokości obarczenia tymi podatkami stała się 

powierzchni nieruchomości. Właściwie nie ma wiarygodnej i jednolitej ewidencji, 

który umożliwiałby prawidłową wielkość podatków obciążających nieruchomości. 

Powierzchnia, która jest podstawą opodatkowania z założeń ma być rezultatem 

z ewidencji gruntów i budynków. Jednak w rzeczywistości jedynie funkcjonuje 

ewidencja gruntów, zaś do dziś nie udało się stworzyć ewidencji budynków. Dlatego 

też podstawę opodatkowania budynków definiuje się poprzez fizyczny obmiar. 

Podatki, które składają się na ten model, mimo ciągle wprowadzanych zmian, 
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przeistaczają się w świadczenia coraz bardziej zbliżone rodzajowo, ale jednak dalej 

przejawiają się pewną niejednolitością konstrukcji. Następne zmiany podatku 

od nieruchomości i podatku rolnego przyczyniły się do tego, że świadczenia 

te przekształciły się z podatków przychodowo-majątkowych (od nieruchomości), 

i przychodowych (rolny), w podatki o charakterze majątkowych, które posiadają dalej 

elementy szczególne dla podatków przychodowych. Ta dwoista forma podatków jest 

przyczyną niedostosowania ich przedmiotu (majątku) do podstawy opodatkowania, 

jaka w sposób bezpośredni nie odzwierciedla wartości majątku. W aktualnym systemie 

rozwiązany nie jest problem opodatkowania rolnictwa, w tym także nieruchomości 

rolnych. Na dzień dzisiejszy podatek obciążający nieruchomości, a szczególnie rolny, 

jest  jedynym świadczeniem obarczającym właścicieli gospodarstw rolnych (nie biorąc 

pod uwagę dochodów z specjalnych działów produkcji rolnej). Przez to, że ta grupa 

zawodowa nie płaci podatków na ogólnych  zasadach od przychodu i dochodu 

pozyskiwanego z prowadzenia działalności rolniczej, podatkowi rolnemu próbuje 

nadać się charakter podatku w formie przychodowo-dochodowo-majątkowej. System 

ten nie posiada części ogólnej, na podstawie której byłyby uregulowane instytucje 

wspólne dla wszystkich podatków. Podatki te nie są kojarzone jako pewna całość 

w żadnej ustawie o charakterze ustrojowym; lecz odwrotnie - podatek 

od nieruchomości jest zaliczany do grupy podatków i opłat lokalnych, zaś podatek 

leśny i rolny - nie. Nie ma też jednolitej terminologii mającej zastosowanie w aktach 

prawnych definiujących ich konstrukcje, skutkiem czego powstają problemy 

dotyczące ich obszaru podmiotowego i przedmiotowego. 
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