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Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) 

(dalej: u.p.o.l.) ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 

poz. 2244), które wejdą w życie 1 lipca 2019 r. 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, wynikającego ze znowelizowanego art. 6 ust. 13 u.p.o.l.  Zgodnie z tym 

przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory formularzy, o których mowa w art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 u.p.o.l., wraz z załącznikami, 

oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 

od nieruchomości, z uwzględnieniem możliwości różnicowania przez rady gmin stawek tego 

podatku oraz wprowadzania zwolnień od tego podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze 

prawidłowe obliczenie podatku. 

Formularze, o których mowa w art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 u.p.o.l., to odpowiednio:  

1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składana przez osoby fizyczne  

2) deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, składana przez osoby 

prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki 

organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

W aktualnym stanie prawnym do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, 

składanych przez pozostałych podatników, upoważnione są rady gmin, na podstawie art. 6 ust. 

13 u.p.o.l. 

Z dniem 1 lipca 2019 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych 

ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i 

gospodarczym, wskazany art. 6 ust. 13 u.p.o.l. zostanie zmieniony, a uprawnienie do określenia 

wzorów informacji i deklaracji zostanie powierzone ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych. Określone wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w 

każdej gminie. 
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Projekt rozporządzenia określa wzór: 

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia, 

2) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o 

przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1, stanowiący załącznik nr 2 

do rozporządzenia, 

3) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o 

przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2, stanowiący załącznik nr 3 

do rozporządzenia, 

4) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych 

podatników ZIN-3, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

5) deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,  

6) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania 

podlegających opodatkowaniu ZDN-1, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia oraz 

7) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania 

zwolnionych z opodatkowania ZDN-2, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w art. 6 ust. 13 u.p.o.l.,  zawiera dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od 

nieruchomości oraz objaśnienia co do sposobu wypełniania formularza, terminu i miejsca 

składania oraz niezbędne pouczenia.  

Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1 zawiera 

dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.  

Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2 zawiera 

dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. 

Wzór załącznika ZIN-3 zawiera dane pozostałych podatników solidarnie zobowiązanych za 

zobowiązanie podatkowe, którzy wspólnie składają informację o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych.  

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w art. 6 ust. 13 u.p.o.l., zawiera dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 
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oraz objaśnienia co do sposobu wypełniania formularza, terminu i miejsca składania oraz 

niezbędne pouczenia.  

Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1 zawiera dane  

o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.  

Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2 zawiera dane  

o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. 

Wzory: informacji i deklaracji, określone przez Ministra Finansów, uwzględniają fakt,  

że na podstawie u.p.o.l., możliwe jest różnicowanie przez rady gmin wysokości stawek podatku 

od nieruchomości, dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania (art. 5 ust. 2, 3 i 

4 u.p.o.l.) a także wprowadzanie przez rady gmin zwolnień od tego podatku (art. 7 ust. 3 

u.p.o.l.). Jednolite wzory informacji i deklaracji będą zatem stosowane również w gminach 

różnicujących stawki podatku od nieruchomości oraz stosujących zwolnienia od tego podatku, 

wynikające z uchwał rad gmin. 

Wzory formularzy: IN-1, DN-1 oraz ZIN-3 przewidują obowiązek podawania przez podatnika 

numeru REGON. Zasadność podania numeru REGON wynika z obowiązku prowadzenia przez 

organy podatkowe - dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku 

rolnego i podatku leśnego - ewidencji podatkowej nieruchomości (na podstawie art. 7a ust. 1 

u.p.o.l.). Zgodnie z art. 7a ust. 2 u.p.o.l., ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o 

podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i 

deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym. 

W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 

ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. poz. 1138) w ewidencji wykazuje się dane 

dotyczące podatników, w tym  numer identyfikacyjny REGON (w odniesieniu do osób 

fizycznych, o ile został nadany).  

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2019 r., tj. z dniem wejścia w życie zmian 

w u.p.o.l., wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 

uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.). Określenie jednolitych wzorów formularzy 

informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości spowoduje poprawę warunków 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25009187&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25009184&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25009178&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25009178&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25009179&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteojvga3q
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dokonywania rozliczeń z tytułu tego podatku i ułatwi wypełnianie obowiązków informacyjnych 

wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez przedsiębiorców posiadających 

przedmioty opodatkowania w różnych gminach. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i zostanie 

przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759).  

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w trybie przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r.  

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z 

członkami Rady Ministrów.  

 

 


