Zwolnienia podatkowe Kościoła (Pismo MF 2002)

P

ismo Ministerstwa Finansów — Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków

Lokalnych i Katastru z dnia 9 lipca 2002 r. (LK-956/LP/02/AM)
Odpowiadając na pismo z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie interpretacji przepisów
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 1989 r. Nr 29 poz. 154 ze zm.), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:
Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania i od
świadczeń na fundusz gminny oraz fundusz miejski, od nieruchomości lub ich części
stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu
prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności
gospodarczej.
Ponadto na podstawie ust. 5 tego artykułu zwolnienie od opodatkowania podatkiem od
nieruchomości oraz od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski obejmuje nieruchomości
lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i członków zakonu, jeżeli:
- są one wpisane do rejestru zabytków,
- służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych, domy zakonów
kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów i domy księży emerytów (sióstr emerytek),
- znajdują się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów
generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski.
Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej nie definiuje pojęcia działalność gospodarcza. Definicję tego pojęcia
zawiera natomiast ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U.
1999 r. Nr 101 poz. 1178 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy działalnością gospodarczą
jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i
ciągły.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kościelna osoba prawna jest zwolniona
z podatku od nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, stanowiących
własność tej osoby lub używanych przez nią na podstawie innego tytułu prawnego na cele
niemieszkalne, z wyłączeniem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej w
rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej. Powyższe zwolnienie obejmuje również
nieruchomości lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i członków zakonu,
jeżeli znajdują się one m.in. w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów
generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w toku postępowania organy podatkowe
podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz
załatwienia sprawy. Właściwym organem podatkowym pierwszej instancji w sprawach podatku
od nieruchomości jest przewodniczący zarządu gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
[Biuletyn Skarbowy 2002/4 str. 25]
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

