
W odniesieniu do wymiaru podatku 
od nieruchomoœci:

! dla ok. 57% nieruchomoœci nast¹pi³by 
wzrost podatku,

! dla ok. 42% nieruchomoœci nast¹pi-
³oby zmniejszenie podatku,

! dla ok. 1% nieruchomoœci podatek 
pozosta³by bez zmian.

Stawka ad valorem dla nieruchomoœci 
mieszkalnych wynios³aby ok. 0,10 %.

Stawka ad valorem dla nierucho-
moœci komercyjnych i przemys³owych 
wynios³aby ok. 0,49 %.

Przywo³ane wy¿ej stawki znacz¹co 
(prawie dziesiêciokrotnie!) odbiegaj¹ od 
przyjêtych przez autorów cytowanego na 
pocz¹tku artyku³u, który doœæ jedno-
stronnie przedstawia zagadnienie i wpi-
suje siê w cykliczne negatywne komen-
tarze prasowe co do braku spo³ecznej 
akceptacji reformowania systemu opo-
datkowania nieruchomoœci. Niestety od 
czasu, gdy przedstawiciel Ministerstwa 
Finansów pomyli³ siê publicznie w wy-
powiedzi dotycz¹cej  potencjalnej stawki 
opodatkowania ad valorem, podaj¹c j¹ 
w procentach, a nie w promilach, brak 
jest spokojnej i rzeczowej dyskusji na 
przedmiotowy temat. 

PODATEK NIEKONIECZNIE 

KATASTROFALNY

W
 Biuletynie Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Maj¹tko-
wych Województwa Wielko-

polskiego Nr 1/2012(31) ukaza³ siê 
artyku³ autorstwa El¿biety Ochockiej 
oraz Waldemara Szewca p.t. „Podatek 
katastr(of)alny na szczêœcie zaniechany 
eksperyment”. Autorzy opracowania 
ustosunkowuj¹c siê bardzo negatywnie 
do samej idei wprowadzenia podatku od 
wartoœci nieruchomoœci (ad valorem) 
w swoich argumentacjach m.in. w czêœci 
dotycz¹cej ujêcia ekonomicznego ww. 
podatku w zaprezentowanych przyk³a-
dach przyjmuj¹ bez uzasadnienia stawkê 
opodatkowania ad valorem na poziomie 
3% wychodz¹c zapewne z za³o¿enia, 
¿e poziom ten musi odpowiadaæ obec-
nemu poziomowi stawki z tytu³u op³at za 
u¿ytkowanie wieczyste.

Poniewa¿ osobiœcie uczestniczy³em 
w pracach pilota¿owych dotycz¹cych 
okreœlenia zasad i analizy skutków 
zmiany systemu opodatkowania nieru-
chomoœci w Polsce chcia³bym w tym 
miejscu krótko odnieœæ siê tez ww. arty-
ku³u.

Decyzja o celowoœci przejœcia z sy-
stemu opodatkowania opartego na 
powierzchni nieruchomoœci do systemu 
ad valorem poprzedzona musi byæ 
udzieleniem odpowiedzi na kilka pod-
stawowych zagadnieñ:
! czy powi¹zanie podatku od nierucho-

moœci z jej wartoœci¹ zwiêkszy 
sprawiedliwie roz³o¿enie ciê¿aru po-
datkowego?

! czy koszty przejœcia na nowy system 
bêd¹ akceptowalne?

! czy nowy system zlikwiduje op³aty, 
których podstaw¹ jest wartoœæ nieru-
chomoœci?

! jaki poziom dochodów winien byæ 
uzyskiwany przy funkcjonowaniu 
nowego systemu?

Nie wchodz¹c bardzo szczegó³owo 
w istotê ww. zagadnieñ nale¿y w tym 
miejscu uzmys³owiæ czytelnikowi, ¿e 
podstawowym za³o¿eniem przyjêtym na 
etapie prac pilota¿owych by³o przyjêcie 
tzw. zasady neutralnoœci dochodów 
podatkowych bezpoœrednio po wdro¿e-
niu nowego systemu. Zasada powy¿sza 
oznacza, ¿e poziom dochodów Gminy po 
zmianie systemu pozosta³by w przybli-
¿eniu na takim samym poziomie jak 
przed wdro¿eniem nowego systemu.

Wprowadzenie formu³y opodatko-
wania ad valorem skutkuje zmianami 
w zakresie zobowi¹zañ podatkowych. 
Niektórzy w³aœciciele nieruchomoœci 
byliby obci¹¿eni wiêkszymi kwotami 
zobowi¹zañ, a niektórzy mniejszymi. 
W badaniach prowadzonych w ramach 
programu USAID przez ekspertów 
Fundacji Krakowski Instytut Nieru-
chomoœci oraz Barents Group LLC 
w roku 1999 przy uwzglêdnieniu zasady 
neutralnoœci dochodów oraz ówczesnego 
stanu rynku nieruchomoœci w przypadku 
miasta Poznania uzyskano nastêpuj¹ce 
wskaŸniki szacunkowe:
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Polemika ze stanowiskiem zaprezentowanym w artykule El¿biety Ochockiej oraz 
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eksperyment” opublikowanym w Biuletynie Stowarzyszenia Rzeczoznawców 

Maj¹tkowych Województwa Wielkopolskiego Nr 1/2012(31).

Stawka ad valorem dla 

nieruchomoœci 

mieszkalnych wynios³aby 

ok. 0,10 %.

Stawka ad valorem dla 

nieruchomoœci komer-

cyjnych i przemys³owych 

wynios³aby ok. 0,49 %.
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