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INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Działając na podstawie przepisów art. 14j § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    

- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), art. 6 ust. 9a ustawy z dnia          

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.),                   

w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 grudnia 2021 r., przesłany za pośrednictwem ePUAP (data 

wpływu: 13.12.2021 r.) złożony przez pełnomocnika ………………………………………………..,  

……., o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie pytania, 

czy Spółka na podstawie prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na 

podatek od nieruchomości w formie elektronicznej, które zostało złożone w formie elektronicznej 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, może skutecznie złożyć w formie elektronicznej 

deklaracje na podatek od nieruchomości  

 

p o s t a n a w i a m 

uznać, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania jest prawidłowe.  

 

UZASADNIENIE 

W dniu 13.12.2021 r., za pośrednictwem ePUAP,  do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynął wniosek        

o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od 

nieruchomości.   

Przedmiotem interpretacji jest art. 6 ust. 9a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 80a      

§ 2c Ordynacji podatkowej.  

 

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.  

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja …….. Linia biznesowa Spółki 

obejmuje sieć ponad 60 wytwórni ……………………… zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

Jednocześnie Spółka jest częścią Grupy …………, której spółki członkowskie w Polsce prowadzą 

m.in. działalność gospodarczą w zakresie produkcji ……….. oraz wydobywania i produkcji 

…………………….. w kilkudziesięciu lokalizacjach.  
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Z uwagi na profil prowadzonej przez Spółkę oraz inne podmioty Grupy ……… działalności 

gospodarczej, posiadają one na terenie całego kraju nieruchomości, stanowiące przedmiot 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Z tego względu Wnioskodawca oraz pozostałe 

podmioty z Grupy …………..mają co roku obowiązek złożenia łącznie ponad stu deklaracji na 

podatek od nieruchomości. W celu usprawnienia procesu złożenia tak wielu deklaracji oraz dla 

zagwarantowania ich prawidłowości Grupa ……… przyjęła jednolity system przygotowania                

i składania deklaracji na podatek od nieruchomości.  

W ramach przyjętego systemu składania deklaracji na podatek od nieruchomości osoby uprawione 

do reprezentacji Spółki w sposób zgodny z przepisami prawa udzieliły osobie sprawującej 

bezpośredni nadzór nad rozliczeniami Wnioskodawcy w zakresie podatków i opłat lokalnych 

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości w formie elektronicznej 

na formularzu UPL-1. Przedmiotowe pełnomocnictwo zostało złożone w formie elektronicznej do 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

Do opisanego stanu faktycznego/zdarzenie przyszłego zadano pytanie: 

Czy Spółka na podstawie prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na 

podatek od nieruchomości w formie elektronicznej, które zostało złożone w formie elektronicznej 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, może skutecznie złożyć w formie elektronicznej 

deklaracje na podatek od nieruchomości?  

 

Wobec zadanego pytania przedstawiono następujące stanowisko Wnioskodawcy: 

Zdaniem Spółki złożone w prawidłowy sposób Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości w formie elektronicznej 

na formularzu UPL-1 uprawnia ustanowionego w ten sposób pełnomocnika do złożenia deklaracji 

na podatek od nieruchomości w formie elektronicznej.  

 

Stanowisko organu podatkowego: 

 

Zgodnie z art. 6 ust 9a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacje o nieruchomościach      

i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Wypełniając delegację zawartą w art. 6 ust. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w dniu     

18 czerwca 2019 r., Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania 

informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od 

nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które zostało opublikowane            

w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 1185 i weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 r.   

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, informacje i deklaracje mogą być przesyłane                      

z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego 

systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego (§ 2 rozporządzenia). Natomiast stosownie 

do zapisów § 3 rozporządzenia, informacje i deklaracje mogą być opatrywane: kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym. 

Jak wynika z zapisów art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią 

inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana 

deklaracja dotyczy (art. 80a § 2  Ordynacji podatkowej).  

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent 

składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników                   
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i płatników (art. 80a § 2a Ordynacji podatkowej). Ponadto pełnomocnictwo do podpisywania 

deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składane na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej podatnik, płatnik lub inkasent składa do Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (art. 80a § 2c Ordynacji podatkowej).  

Stosownie do zapisów art. 80a § 3 Ordynacji podatkowej, jeżeli przepisy prawa podatkowego 

wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej 

deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.  

W świetle powyższego, przedłożenie przez wnioskodawcę prawidłowego pełnomocnictwa na 

formularzu UPL-1 w wersji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej umożliwia 

składanie w formie elektronicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.   

 

Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu  o przepisy prawa podatkowego obowiązujące 

na dzień wydania interpretacji przez organ podatkowy i dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia 

przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Interpretacja ta, po usunięciu danych 

identyfikujących Wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, zostanie 

niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Pouczenie: 

  

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan 

faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element 

czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: 

1) z zastosowaniem art. 119a; 

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia         

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści. 

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach 

wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, 

interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).  

 

Na niniejszą interpretację przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                

w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od 

dnia doręczenia interpretacji.  

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza na adres: Główny Rynek 20,         

62-800 Kalisz.  

 

 

 

 

 

         Podpis elektroniczny 

              Prezydenta Miasta Kalisza  

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(5)ust(5)&cm=DOCUMENT

