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PREZYDENT

MIASTA

Toruń, dnia 27.02.20 13r.

TORUNIA
WPiW.310A.2012

z siedzibą

w

ul.

adres do korespondencji:

)

ul.

)

PISEM
PRZEPISÓW

A INTERPRETACJA
PRA WA PODATKOWEGO

Prezydent Miasta Torunia działając na podstawie art. 14 j § l w związku z art. 14 c
ustawy z dnia 29 sierpnia 19971'. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 20 12r. poz. 749 z późno zm.)
po rozpatrzeniu wniosku
z siedzibą'
o udzielenie
pisemnej interpretacji
co do zakresu
i sposobu
zastosowania
prawa podatkowego
w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości uzyskania prawa do zwolnienia od podatku
od nieruchomości na podstawie uchwały
r 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada
2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową
inwestycją
stwierdza, iż stanowisko
z siedzibą w
przedstawione we
wniosku z dnia 09.11.2012 r. (data wpływu: 12.11.2012 r.) uzupełnionym
pismem z dnia
22.01.2013r. (data wpływu: 23.01.20131'.) o udzielenie pisemnej interpretacji
przepisów
prawa podatkowego,
- w pkt 1 nie jest pra'Yidłowe

- w pkt 2 nie jest prawidłowe
- w pkt 3 nie jest prawidłowe.

Spółka
z siedzibą
pismem z dnia 09.11.20 12r.
(data wpływu: 12.11.20121'.) uzupełnionym
pismem z dnia 22.01.20131'. (data wpływu:
23.01.2013r.) wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji
co do zakresu
i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości
uzyskania a następnie kontynuowania
zwolnienia od podatku od nieruchomości
na podstawie
uchwały Nr 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 20081'. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w związku z zaistnieniem
wskazanych przez spółkę zdarzeń przyszłych.
Spółka przedstawiając
stan faktyczny wskazała. iż inwestor - firma
. z siedzibą w
przy ul.
planuje podjęcie inwestycji na
budynku
usługowo-biurowego
terenie
Miasta
Torunia
polegającej
na budowie
przy
ul.
na terenie nieruchomości
gruntowej
położonej
w Toruniu
Wnioskodawca
wskazał,
iż przedmiotowa
nieruchomość
gruntowa
ma łączną
powierzchnię
m". Planowana inwestycja będzie polegała na budowie obiektu usługowobiurowego o łącznej powierzchni użytkowej
, m ', składającego
się z
kondygnacji
nadziemnych i
kondygnacji
podziemnej.
Wybudowany
budynek ma pełnić funkcję
usługową na kondygnacji parteru z wyłączeniem funkcji handlowej na pow. powyżej
m ',
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funkcję usługowo-biurową
na kondygnacji
pierwszej oraz funkcję biurową na pozostałych
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnie usługowe i biurowe mają być przeznaczone pod
najem dla klientów
zewnętrznych,
zarówno
instytucjonalnych
jak i indywidualnych.
Szacow-ny
koszt inwestycji
(budowa
obiektu
wraz z budowlami)
wynosić
będzie
ok.
l zł netto.
vV związku z ww. planami inwestycyjnymi,
Spółka zamierza złożyć wniosek do
Prezydenta Miasta Torunia o zwolnienie od podatku od nieruchomości
na podstawie uchwały
r 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją.
Jednocześnie
z uwagi na rozmiar
przedsięwzięcia Spółka rozważa różne warianty realizacji podjętej inwestycji m.in.:
l. utworzenie spółki komandytowej,
w której będzie komplementariuszem,
natomiast
komandytariuszami
będą osoby fizyczne; a dotychczas poniesione nakłady zostaną
wniesione do nowoutworzonej
spółki w formie aportu,
2. sprzedaż nieruchomości
gruntowej innej spółce
W związku z powyżej opisanym
wnioskodawca zadał następujące

stanem faktycznym
pytania:

oraz wystąpieniem

zdarzenia

przyszłego

l.

Czy w przypadku,
gdy dojdzie do utworzeni» ",nAH~i komandytowej,
w której
komplementariuszem
będzie firma
,., a komandytariuszami
osoby
fizyczne i przedmiotowa
nieruchomość
gruntowa (stanowiącą obecnie własność firmy
) oraz dotychczas
poniesione
nakłady zostaną wniesione
w formie aportu do nowoutworzonej
spółki komandytowej,
zwolnienie od podatku od
nieruchomości
w ramach pomocy regionalnej na zrealizowanie
na terenie Torunia
nowej inwestycji na podstawie uchwały nr 436/08 RMT będzie przysługiwało
firmie
? W przypadku odpowiedzi
twierdzącej
w ww.
kwestii,
wnioskodawca
zapytał, czy nabyte prawo do zwolnienia
w tak opisanym stanie
faktycznym będzie można przenieść na nowoutworzoną
spółkę komandytową?
2. Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości po dlegającej już zwolnieniu
na mocy
uchwały Nr 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
prawo do zwolnienia
będzie mogło zostać przeniesione
na nowego
nabywcę
(właściciela') nieruchomości?
3. Czy firmie
bądź innemu inwestorowi, który będzie zamierzał
zrealizować wyżej opisaną inwestycję polegającą na budowie budynku usługowobiurowego będzie przysługiwało
zwolnienie od podatku od nieruchomości
na mocy
uchwały Nr 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008r.
w przypadku
złożenia wniosku o zwolnienie zgodnie z wymaganą procedurą?
W związku z wyżej zadanymi pytaniami wnioskodawca
ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa przedstawił
oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego.
l.

zgodnie z treścią art. 14 b § 3
własne stanowisko w sprawie

Zdaniem wnioskodawcy
w przypadku wniesienia przedmiotowej
nieruchomości
wraz
z dotychczas
poniesionymi
nakładami
(w szczególności
nakładami
na projekt
budowlany)
aportem do nowoutworzonej
spółki komandytowej,
nowa inwestycja
będzie zrealizowana
w nowoutworzonej
spółce komandytowej.
W związku z tym
zwolnienie
od podatku
od nieruchomości
przewidziane
w uchwale
będzie
przysługiwało
nowoutworzonej
spółce
komandytowej
w
odniesieniu
do
przedmiotowej nieruchomości,
o ile nowa inwestycja zostanie przez nią zrealizowana.
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Przez
realizację
inwestycji
wnioskodawca
rozumie
poniesienie
nakładów
inwestycyjnych
zaliczanych do wydatków kwalifikowanych,
o których mowa w § 6
ust. 1-3 uchwały (w tym na środki trwałe oraz wartości niematerialnie
prawne)
w wysokości, która zgodnie z § 8 uchwały daje prawo do uzyskania zwolnienia od
podatku od nieruchomości.
Ponadto spółka ta dokona przed rozpoczęciem
realizacji
nowej inwestycji
(tj. przed rozpoczęciem
prac budowlanych
lub pierwszego
zobowiązania
do zamówienia
urządzeń,
z wyłączeniem
wstępnych
studiów
wykonalności) zgłoszenia, o którym mowa w § 11 ust. l pkt 1-4. Zgłoszenie to może
'1 szczególności zostać złożone przed nabyciem praw do nieruchomości w drodze
aportu.
Jednocześnie zdaniem wnioskodawcy
jeżeli aport nieruchomości
wraz z dotychczas
poniesionym
nakładami nastąpi przed rozpoczęciem
prac budowlanych,
zwolnienie
nie będzie przysługiwać spółce
2. Zdaniem wnioskodawcy
w przypadku sprzedaży nieruchomości
wraz z dotychczas
poniesionymi
nakładami
(w szczególności
nakładami
na projekt
budowlany)
nowoutworzonej
spółce komandytowej,
zwolnienie od podatku od nieruchomości
na
podstawie ww. uchwały przysługiwać
będzie nabywcy nieruchomości,
tj. spółce
komandytowej, pod warunkiem
dokonania zgłoszenia przed nabyciem nieruchomości
w drodze umowy kupna - sprzedaży i realizacji inwestycji.
Jednocześnie
wnioskodawca
wskazał, iż ww. zwolnienie
nie będzie przysługiwało
spółce
3. Zdaniem wnioskodawcy
spółce
lub innemu podmiotowi, który
będzie realizować
inwestycję
opisaną w stanie faktycznym
sprawy (zdarzeniu
przyszłym)
na przedmiotowej
nieruchomości
będzie
przysługiwało
prawo do
zwolnienia od podatku od nieruchomości
na podstawie uchwały Nr 436/08 Rady
Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości
w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją.
Zwolnienie
to
zdaniem wnioskodawcy
będzie przysługiwało
podmiotowi, który przed rozpoczęciem
realizacji inwestycji
(tj. przed rozpoczęciem
prac budowlanych
lub pierwszego
zobowiązania
do zamówienia
urządzeń,
z wyłączeniem
wstępnych
studiów
wykonalności) dokona zgłoszenia, o którym mowa w § 11 ust. l pkt l ww. uchwały.
Wnioskodawca wskazał, iż wskutek realizacji inwestycji powstanie budynek biurowy,
który dla inwestora
będzie źródłem dochodu
(z najmu powierzchni
biurowych
i usługowych). Jednocześnie jego zdaniem w odniesieniu do planowanej inwestycji
nie znajdą zastosowania
wyłączenia, o których mowa w § 3 uchwały. W związku
z długoterminowym
charakterem
inwestycji, która będzie utrzymywana
na terenie
Torunia przez co najmniej 5 lat od jej zakończenia,
poniesieniem
wydatków (na
nabycie gruntu oraz budowę
budynku)
stanowiących
wydatki
kwalifikowane,
o których mowa w § 6 uchwały oraz planowaną
kwotą wydatków ponad próg,
o którym mowa w § 8 uchwały,
spółka
uzyska prawo do
zwolnienia od podatku od nieruchomości.
indywidualnej
Mając na uwadze treść wniosku o wydanie
prawa podatkowego,
jak i obowiązujący
stan prawny organ
następuje:
Od l stycznia 20071'. obowiązują
przyjęte przez Komisję
w sprawie krajowej
pomocy
regionalnej
na lata 2007-2013"
04.03.2006r.).
Na ich podstawie
opracowane zostało rozporządzenie

interpretacji
przepisow
podatkowy wyjaśnia, co

Europejską
"Wytyczne
(Dz. Urz. UE c 54z
Rady Ministrów z dnia
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13.10.2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. r 190, poz. 1402).
Uwzględniając te przepisy, Rada Ministrów przyjęła w dniu 05.08.2008r. rozporządzenie
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. r 146, poz.
927). Ten akt prawny umożliwia gminom udzielanie pomocy regionalnej w formie zwolnienia
od podatku od nieruchomości na podstawie podjętych przez nie uchwał. Uprawnienie do
wprowadzania innych zwolnień przedmiotowych zawarto wart.
7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późno zm.).
Podkreślić należy, iż rada gminy może modyfikować warunki stosowania zwolnień
wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów, poprzez ich ograniczanie i konkretyzowanie.
Może też wprowadzać warunki dodatkowe, których rozporządzenie nie przewiduje.
W rozporządzeniu z uwagi na regulacje w zakresie pomocy publicznej zawarte są bowiem
graniczne warunki udzielenia zwolnienia.
Gmina Miasta Toruń realizując założenia własnej polityki inwestycyjnej uchwaliła
program pomocy, wskazując w nim oprócz formalnych zasad korzystania z przedmiotowego
zwolnienia także katalog działalności, których nie zamierza wspierać na swoim terenie.
Zgodnie z treścią § 3 uchwały nie stosuje się do udzielania pomocy:
1) przedsiębiorcom, którzy zalegają z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Torunia;
2) w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu
przepisów wspólnotowych;
3) w sektorze górnictwa węgla;
4) w sektorze budownictwa okrętowego;
5) rybołówstwie i akwakulturze;
6) w rolnictwie w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych (uprawa, hodowla),
o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
7) związanej z wytworzeniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, o których mowa wart. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych
w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str. 36,
z późno zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późno
zm.);
8) na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich,
tj. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem
i funkcjonowaniem
sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi
związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
9) uzależnionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych względem
towarów przywożonych;
10) w działalności handlowej prowadzonej w obiektach o powierzchni przekraczającej 300
m2. ,
11) w działalności prowadzonej w zakresie sprzedaży paliw płynnych i gazowych;
12) przedsiębiorcom
posiadającym zaległości z tytułu podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne.
Jednocześnie w podjętej uchwale Nr 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada
2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją określiła, jaki przedmiot opodatkowania może podlegać zwolnieniu.
Zgodnie z treścią § 1 ust. l uchwały nr 436/08 Rady Miasta Torunia zwalnia się od
podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Torunia przez
przedsiębiorców realizujących nową inwestycję lub tworzących nowe miejsca pracy
w związku z realizacją nowej inwestycji, na zasadach określonych w uchwale.
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Pomoc udzielona na podstawie ww. uchwały może być obliczana w odniesieniu do
kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane
z realizacją nowej inwestycji lub w odniesieniu do kosztów utworzenia nowych miejsc pracy
związanych z realizacją nowej inwestycji.
Po pojęciem nowej inwestycji należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego lub rozbudową
istniejącego
przedsiębiorstwa,
dywersyfikacją
produkcji
przedsiębiorstwa
przez
wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów, a także z zasadniczą zmianą dotyczącą
procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję rozumie się
również nabycie przez niezależnego inwestora przedsiębiorstwa, które pozostaje w likwidacji
albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte.
W celu uzyskania zwolnienia na mocy uchwały nr 436/08 Rady Miasta Torunia
przedsiębiorcy będący w posiadaniu nieruchomości lub ich części, które mają zostać objęte
zwolnieniem zobowiązani są zgodnie z treścią § 11 do przedłożenia:
l) zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy, wg wzoru określonego w załączniku nr I do
uchwały, zawierającego
podstawowe
informacje
o przedsiębiorcy
mającym
być
beneficjentem tej pomocy,
2) oświadczenia w sprawie zobowiązania wykonania warunków określonych w programie,
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały,
3) informacji dotyczących nowej inwestycji oraz planowanych do utworzenia nowych miejsc
pracy, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały,
4) deklaracji dotyczącej utrzymania nowej inwestycji oraz związanych z nią utworzonych
nowych miejsc pracy, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do uchwały.
Ww. dokumenty winny zostać przedłożone przed rozpoczęciem realizacji nowej
inwestycji oraz utworzeniem związanych z nią nowych miejsc pracy.
Przedsiębiorca spełniający warunki do objęcia pomocą, nabywa prawo do pomocy
z dniem dokonania zgłoszenia (złożenia wniosku) do Prezydenta Miasta Torunia.
Zgodnie z warunkami przyjętymi przez uchwałodawcę w § 6, aby przedsiębiorca mógł
korzystać ze zwolnienia w ramach uchwały, inwestycja musi być utrzymana na terenie miasta
Torunia przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku małych i średnich
przedsiębiorstw przez okres 3 lat. Wkład własny przedsiębiorcy w koszty nowej inwestycji
musi wynieść co najmniej 25% (udział własny odnosi się do kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą) i nie może pochodzić ze wsparcia ze środków publicznych.
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji
zalicza się:
l) cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki
oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności:
a) maszyny i urządzenia,
b) narzędzia, przyrządy i aparatura,
c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
d) infrastruktura techniczna;
3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu,
nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, z zastrzeżeniem że wartości
niematerialne i prawne, powinny spełniać łącznie następujące warunki:
l) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną;
2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
3) będą ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz pozostaną w jego posiadaniu przez
okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;
4) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
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Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po
dokonaniu zgłoszenia, o zamiarze przystąpienia do zwolnienia.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego
wspieranie nowych inwestycji, udziela się:
l)
małym i mikro przedsiębiorcom na okres:
a)
nie dłuższy niż l rok, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła od 0,3 mln euro do 0,5 mln euro,
b)
nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła powyżej 0,5 mln euro do l mln euro,
c)
nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła powyżej l mln euro,
2)
średnim przedsiębiorcom na okres:
a)
nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła od 1 mln euro do 2 mln euro,
b)
nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycj i
objęcia pomocą wyniosła powyżej 2 mln euro do 4 mln euro,
c)
nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła powyżej 4 mln euro,
3)
dużym przedsiębiorcom na okres:
a)
nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła od 2 mln euro do 3 mln euro,
b)
nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła powyżej 3 mln euro do 8 mln euro,
c)
nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji
objęcia pomocą wyniosła powyżej 8 mln euro,

pomoc

regionalną

na

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

kwalifikujących

SIę do

Przez okres objęty zwolnieniem, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia do
dnia 15 stycznia każdego roku informacji dotyczących:
l)
wielkości otrzymanej pomocy uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł
w związku z realizacją danej inwestycji oraz tworzeniem związanych z nią nowych miejsc
pracy;
2)
poniesionych do końca roku poprzedzającego sprawozdanie kosztach kwalifikujących
się do objęcia pomocą, dotyczących kosztów nowej inwestycji, ustalonych zgodnie z § 6 ust.
l oraz kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją, zgodnie z § 7,
3)
poziomu
średniego
zatrudnienia
w roku
poprzedzającym
sprawozdanie,
z wyszczególnieniem zatrudnionych w związku z nową inwestycją na terenie Miasta Torunia.
Ponadto przedsiębiorca w terminie 30 dni od upływu 36 miesięcy od dnia dokonania
zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu, zobowiązany jest do
przedłożenia
organowi
podatkowemu
sprawozdania
z uwzględnieniem
informacji
dotyczących
poniesionych we wskazanym okresie nakładów na nową inwestycję oraz
poziomu średniego zatrudnienia za okres ostatnich pełnych 12 miesięcy na koniec miesiąca,
w którym upłynął wskazany okres, a także liczbie utworzonych w tym okresie nowych miejsc
pracy na terenie Miasta Torunia w związku z nową inwestycją.
Przedsiębiorca jest zobowiązany przez okres 5 lat od dnia uzyskania zwolnienia do
przedłożenia do 15 stycznia każdego roku oświadczenia o prowadzeniu działalności
gospodarczej i utrzymaniu na terenie Miasta Torunia inwestycji, która została objęta pomocą
w ramach Programu. Przedsiębiorca jest zobowiązany przez okres 5 lat od dnia ich
utworzenia do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku oświadczenia o utrzymaniu nowo
utworzonych miejsc pracy na terenie Miasta Torunia wraz z informacją o poziomie średniego
6

zatrudnienia w roku poprzedzającym to oświadczenie, z wyszczególnieniem
związku z nową inwestycją na terenie Miasta Torunia.

zatrudnionych w

Mając na uwadze treść powyżej przytoczonych przepisów prawa, po rozpatrzeniu
wniosku spółki o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
organ podatkowy stwierdza, że:
l) stanowisko wnioskodawcy
w sprawie oceny prawnej stanu
i zdarzenia przyszłego opisanego w pytaniu nr 1 nie jest prawidłowe.

faktycznego

Na wstępie należy wskazać, iż wnioskodawca zadając pytanie nr l poruszył kwestię
związaną z tym, czy będzie jemu przysługiwało zwolnienie od podatku od nieruchomości na
mocy uchwały Nr 436/08 Rady Miasta Torunia i czy nabyte uprawnienie będzie mogło zostać
przeniesione na nowo utworzoną przez niego spółkę, w której będzie on komplementariuszem,
a inne osoby fizyczne zostaną komandytariuszami, w sytuacji gdy dotychczas poniesione
przez wnioskodawcę
nakłady zostaną wniesione do tej spółki w formie aportu.
W przedstawionym przez wnioskodawcę jego własnym stanowisku w sprawie
wskazano, że w przypadku wniesienia aportem nieruchomości wraz z dotychczas
poniesionymi nakładami
do nowoutworzonej spółki komandytowej, zwolnienie będzie
przysługiwało tej nowoutworzonej spółce, a nie wnioskodawcy. Zdaniem wnioskodawcy
nowoutworzonej spółce będzie przysługiwało zwolnienie o ile spółka ta zrealizuje nową
inwestycję i przed nabyciem prawa do nieruchomości dokona ona zgłoszenia o zamiarze
korzystania ze zwolnienia.
Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że zwolnienie będzie przysługiwało tej
spółce, która przed dokonaniem nakładów złoży wniosek o zwolnienie od podatku od
nieruchomości, spełni warunki do objęcia pomocą przewidzianą w uchwale tj. poniesie koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji i zrealizuje inwestycją,
a następnie utrzyma ją przez okres wskazany w uchwale. Jednocześnie spółka przez okres
objęty zwolnieniem będzie wypełniać obowiązki wskazane w § 12 uchwały. W związku
z powyższym należy wskazać, że samo złożenie wniosku i realizacja inwestycji (poniesienie
nakładów) nie są wystarczające do korzystania z pomocy. Niespełnienie którejkolwiek z ww.
przesłanek będzie równoznaczne z utratą prawa do zwolnienia. Przy czym bez znaczenia
będzie, która ze spółek złoży wniosek i zrealizuje nową inwestycję.
W tym miejscu należy wskazać, że sukcesja uregulowana w przepisach Ordynacji
podatkowej ma szczególny charakter, wynikający z publicznego charakteru objętych nią praw
i obowiązków. Oznacza to, iż w sytuacji gdy przepisy innych gałęzi prawa przewidują
następstwo prawne, nie jest to jednoznaczne z istnieniem sukcesji podatkowej. Do przejęcia
podatkowych praw i obowiązków konieczna jest bowiem wyraźna podstawa w przepisach
prawa podatkowego.
Istotą przekształcenia (transformacji) jest zmiana formy prawnej, w której funkcjonuje
dany podmiot. Podmiot przekształcany nie jest traktowany jako podmiot likwidowany, gdyż
prowadzona przez niego działalność, przy wykorzystaniu tego samego majątku, będzie
kontynuowana w innej formie prawnej przez ten podmiot. Dlatego też przekształcenie jest
zmianą formy prawnej funkcjonowania danego pomiotu na inną formę, bez zmiany tego
podmiotu na inny podmiot. Osobowa spółka handlowa zawiązana w wyniku przekształcenia
spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego
prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki. W przypadku przekształcenia spółka
przekształcana zachowuje byt prawny, zmienia się jedynie jej forma prawna. Nie można
mówić o powstaniu nowego podmiotu, który wstępuje w prawa i obowiązki poprzednika
i posiada nadal tę samą sferę praw, lecz o kontynuacji prawnej. Sukcesja podatkowa stanowi
zasadę, od której szczegółowe prawo podatkowe może przewidywać wyjątki Sukcesja
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podatkowa obejmuje m.in. możliwość wykorzystania ulg i zwolnień podatkowych, nie
w pełni wykorzystywanych przez spółkę przekształconą. Numer NIP spółki przekształcanej
przechodzi na spółkę przekształconą.
W związku z powyższym organ podatkowy stwierdza, że na tak zadane pytanie
przedstawione przez wnioskodawcę własne stanowisko oceny prawnej opisanego stanu
fatycznego jako niepełne nie jest prawidłowe.
2) stanowisko
wnioskodawcy
w sprawie
oceny prawnej
stanu
i zdarzenia przyszłego opisanego w pytaniu nr 2 nie jest prawidłowe.

faktycznego

W odniesieniu do ww. postawionego pytania i własnego stanowiska wnioskodawcy na
wstępie należy wskazać, co należy rozumieć pod pojęciem nowej inwestycji.
Nową inwestycją jest inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego
przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych,
dodatkowych produktów, a także zasadniczą zmianę dotycząca procesu produkcyjnego
istniejącego przedsiębiorstwa.
Za nową inwestycję rozumie sie również nabycie przez niezależnego inwestora
przedsiębiorstwa, które pozostaje w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie
zostało nabyte.
Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że za nową inwestycję nie można uznać
nabycia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, ale jedynie nabycie takiego przedsiębiorstwa, które
gdyby nie zostało nabyte pozostałoby w likwidacji lub by jej uległo.
W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca nie odnosi się do nabycia
przedsiębiorstwa, które znajdowałoby się w wyżej opisanej sytuacji. Zakup nieruchomości, na
której realizowana jest nowa inwestycja, zwolnionej od podatku od nieruchomości na mocy
uchwały Nr 436/08, nie może być uznany za nową inwestycję. Prawo do zwolnienia
przysługujące sprzedającemu nie może zostać przeniesione na kupującego nieruchomość.
Sprzedaż nieruchomości podlegającej zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy
uchwały r 436/08 przez beneficjenta pomocy spowoduje to, że beneficjent pomocy utraci
prawo do dalszego korzystania z programu pomocowego z powodu niespełnienia
podstawowych warunków uprawniających
do korzystania z programu pomocowego.
Jednocześnie nie ma podstaw prawnych do uznania, że na
nabywcę nieruchomości
automatycznie przejdzie prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
przysługujące sprzedawcy nieruchomości.
Jak wynika z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego sprawy, ten zakłada
wystąpienie dwóch różnych sytuacji tj. sprzedaży nieruchomości wraz z dotychczas
poniesionymi nakładami nowouworzonej spółce komandytowej przed nabyciem prawa do
zwolnienia i sprzedaży jw. po nabyciu prawa do zwolnienia. W związku z tym, iż są to dwa
odmienne stany faktyczne, powodować one będą różne skutki prawne. Nabywca
nieruchomości (kupujący) będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
na mocy uchwały Nr 436/08, o ile spełni wszystkie warunki uprawniające do korzystania
z programu pomocowego przewidzianego w uchwale tj. złoży wniosek przed nabyciem
nieruchomości, poniesie nakłady w wysokości wynikającej z uchwały, zrealizuje inwestycję
i następnie ją utrzyma na terenie miasta Torunia przez okres wskazany w uchwale. Tym
samym jeżeli spełni on wszystkie ww. warunki nie ma znaczenia czy nabycie nieruchomości
nastąpi przed czy po uzyskaniu prawa do zwolnienia przez sprzedającego.
abywca
nieruchomości jako nowy podmiot (ewentualny beneficjent pomocy) będzie podlegał
weryfikacji organu podatkowego, co do warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia.
Jeżeli nie spełni on chociażby jednego z warunków np. poniesienia kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, warunku realizacji nowej inwestycji, czy warunku jej utrzymania na
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terenie miasta Torunia, nie będzie mógł on korzystać ze zwolnienia.
Podkreślić należy, że
brak możliwości przeniesienia
prawa do zwolnienia z jednego podmiotu na drugi skutkuje
tym, że spełnienie jakiegokolwiek
z ww. warunków przez sprzedającego
nie powoduje, że
automatycznie
można
uznać,
iż ten
warunek
spełnia
nabywca
nieruchomości.
Niedopuszczalna jest sytuacja, że zwolnienia od podatku od nieruchomości
na mocy uchwały
Nr 436/08 w odniesieniu do tej samej nieruchomości
będzie korzystać zarówno sprzedający
nieruchomość,
jak i jej nabywca.
Sprzedaż
nieruchomości
przez beneficjenta
pomocy
(podmiot, który nabył prawo do zwolnienia) spowoduje, iż ten utraci prawo do zwolnienia.
Powyższe~ uzasadnione jest tym, że po pierwsze nie dotrzyma on warunku zrealizowania
nowej inwestycji, po drugie utrzymania jej na terenie miasta Torunia przez okres wskazany
w uchwale. Podkreślić należy, że każdy beneficjent
pomocy przed nabyciem prawa do
zwolnienia zobowiązany jest złożyć wymagany wniosek o zwolnienie wraz z oświadczeniem
m.in. o tym, że zobowiązuje się utrzymać nową inwestycję przez okres wskazany w uchwale.
Dlatego też niedotrzymanie
warunków
wskazanych
w uchwale
będzie
wiązało
się
z koniecznością
zwrotu
otrzymanej
pomocy
na zasadach
określonych
w uchwale.
Jednocześnie niespełnienie warunków uprawniających
do otrzymania pomocy przez nabywcę
nieruchomości może skutkować powstaniem takiej sytuacji, że sprzedający utraci prawo do
zwolnienia, a nabywca nie nabędzie go. W opisanym stanie faktycznym
sorawv sprzedaż
nieruchomości
wraz z poniesionymi
nakładami przez
w trakcie
korzystania ze zwolnienia nowoutworzonej
spółce komandytowej
skutkować może tym, że
żadna z ww. spółek nie będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia. Natomiast sprzedaż
nieruchomości przez
przed złożeniem wniosku o zwolnienie od
podatku od nieruchomości
nie wyklucza, że nowoutworzona
spółka komandytowa
będzie
mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
na mocy uchwały
r 436/08,
o ile spełni wszystkie warunki wynikające z tej uchwały.
W związku z powyższym
organ podatkowy
stwierdza,
że na tak zadane pytanie
przedstawione przez wnioskodawcę
własne stanowisko w sprawie nie jest pełne. Beneficjent
pomocy oprócz warunków wskazanych
przez wnioskodawcę
będzie musiał także spełnić
warunek utrzymania inwestycji na terenie miasta Torunia przez okres wskazany w uchwale.
Dlatego też z tego powodu organ podatkowy uznaje. że przedstawione
przez wnioskodawcę
własne stanowisko w sprawie nie jest prawidłowe.
3) stanowisko
i zdarzenia

wnioskodawcy
w
przyszłego opisanego

sprawie
oceny
prawnej
stanu
w pytaniu nr 3 nie jest prawidłowe.

faktycznego

Odpowiadając na to pytanie na wstępie należy wyjaśnić różnice pomiędzy pojęciami:
nabycie prawa do zwolnienia, spełnienie warunków kwalifikujących
do objęcia zwolnieniem,
i korzystanie ze zwolnienia.
W celu uzyskania zwolnienia przedsiębiorca
będący w posiadaniu nieruchomości
lub
ich części, które mają zostać objęte zwolnieniem
zobowiązany
jest dokonać zgłoszenia
o zamiarze korzystania
z pomocy, złożyć oświadczenie
w sprawie zobowiązania
się do
wykonania warunków określonych w programie pomocowym,
złożyć informację dotyczącą
planowanej, nowej inwestycji oraz złożyć deklarację dotyczącą utrzymania nowej inwestycji.
Dokumenty, o których mowa powyższej
przedsiębiorca
zobowiązany
jest złożyć przed
rozpoczęciem
nowej inwestycji. Podmiot nabywa prawo do zwolnienia
z dniem złożenia
wniosku o zamiarze korzystania ze zwolnienia.
Kolejną istotną sprawą jest spełnienie warunków kwalifikujących
przedsiębiorcę
do
objęcia pomocą przewidzianą
w przepisach uchwały Nr 436/08 z dnia 27 listopada 2008r.
Przedsiębiorca
spełnia warunki pozwalające
jemu korzystać ze zwolnienia jeżeli jest w
posiadaniu nieruchomości
lub jej części, która ma zostać objęta zwolnieniem,
nie dotyczą go
wyłączenia, o których mowa w § 3 uchwały,
poniesie koszty kwalifikujące
się do objęcia
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,

pomocą (zgodnie z § 6 uchwały), jego wkład własny w koszty inwestycji wynosi co najmniej
25% i nie pochodzi ze wsparcia ze środków publicznych, w przypadku przedsiębiorcy
innego
niż mały i średni nabyte aktywa są nowe, realizuje nową inwestycję, nie korzysta z innych
programów pomocowych
uchwalonych
przez Radę Miasta Torunia w odniesieniu do tych
samych kosztów (§ 14 uchwały.
Natomiast o tym, że przedsiębiorca
korzysta ze zwolnienia (lub z niego korzystał)
można powiedzieć dopiero wówczas, gdy spełnił wszystkie ww. warunki i utrzymał nową
inwestycję na terenie miasta Torunia przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia
(w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw
okres ten wynosi 3 lata). Powyższe zgodnie
z treścią § 12 uchwały musi być udokumentowane
przez beneficjenta
pomocy w postaci
sprawozdań uwzględniających
informacje dotyczące poniesionych
we wskazanym okresie
nakładów na nową inwestycję,
oświadczenia
o prowadzeniu
działalności
gospodarczej
i utrzymaniu
nowej inwestycj i na terenie miasta Torunia,
oświadczenia
o wielkości
otrzymanej pomocy uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w związku z realizacją
danej inwestycji. Ponadto beneficjenta nie mogą dotyczyć sytuacje o których mowa w § 15
uchwały powodujące utratę prawa do zwolnienia.
Mając powyższe
na uwadze,
zdaniem
organu
podatkowego,
wnioskodawca
w przedstawionym
przez siebie własnym stanowisku w sprawie pytania nr 3 dotyczącego
przysługiwania
prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości
na mocy uchwały Na
436/08 pominął szereg istotnych
kwestii. Dlatego też nie sposób zgodzić się z jego
stanowiskiem,
że do objęcia
programem
pomocowym
wystarczające
jest dokonanie
zgłoszenia przed rozpoczęciem
realizacji
nowej inwestycji
(tj. przed podjęciem
prac
budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem studiów
wykonalności)
oraz realizacja inwestycji. Konieczne jest spełnienie warunków,
o których
wnioskodawca
wspomina
opisując
stan faktyczny,
a pomija
przedstawiając
własne
stanowisko w sprawie.
W związku z powyższym
organ podatkowy
stwierdza,
że na tak zadane pytanie
przedstawione
przez wnioskodawcę
własne stanowisko
oceny prawnej opisanego
stanu
fatycznego jako niepełne nie jest prawidłowe.
Niniejsza interpretacja
udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego
obowiązującego na dzień złożenia wniosku i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego
przez
wn ioskodawcę.
Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikujących
wnioskodawcę,
zostanie
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pouczenie
Na niniejszą interpretację
przysługuje
prawo wniesienia
skargi do Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy za posrednictwem Prezydenta Miasta Torunia. Skargę można wniesć po
uprzednim wezwaniu na piśmie Prezydenta Miasta Torunia do usunięcia naruszenia prawa. Termin do złożenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa wynosi 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł
dowiedzieć się o treści wydanej interpretacji.
Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wynosi 30 dni
od dnia doręczenia stronie odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ
takiej odpowiedzi nie udzielił, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.
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Toruń,09.11.2012r.
z siedzibą w .
ul.
-)

adres do korespondencj

i:

ul

Wydział Podatków

i Windykacji

Urząd Miasta Torunia

Wniosek o pisemną interpretację

przepisów

Zgodnie z art. 14 j § l w zawiązku
Ordynacja

podatko~a·

zwracamy

się z prośbą

indywidualnej

sprawie dotyczącej

pomocy regionalnej

z art. 14 c ustawy

( Dz. U. z 2012
o wydanie

r. poz.

pisemnej

zwolnienia

na zrealizowanie

prawa podatkowego

749

z dnia 29 sierpnia
z późniejszymi

interpretacj i prawa

zmianami)

podatkowego

od podatku od nieruchomości

na terenie Torunia

1997 r.

w

w ramach

nowej inwestycji

( na podst.

Uchwały nr 436/08 RMT).

Opis stanu faktycznego:
Inwestor - firma
zamierza w najbliższym
budynku
powyżej

usługowo-biurowego

sp.
czasie

z siedzibą
zrealizować

( z wyłączeniem

m2) na terenie nieruchomości

przy ul.
inwestycję

polegającą

fun.kcj i handlowej

gruntowej

położonej

na budowie
o powierzchni

w Toruniu

przy ul.

,u

I

l.

Przedmiotowa

Planowana

nieruchomość

inwestycja

polega

powierzchni użytkowej
kondygnacji
parteru

pod

funkcji

na

dla

indywidualnych.

kondygnacji

powyżej

funkcję

biurową

usługowe

nadziemnych

usługową

na pow.

o łącznej
i

na kondygnacji
m2,

na

funkcję

pozostałych

i biurowe zostaną przeznaczone

zarówno

instytucjonalnych

koszt inwestycj i ( budowa

obiektu

jak

wraz z budowlami)

d netto.

wynosi ok.
W związku z powyższym

l. Utworzenie

spółki
sp.

nieruchomość
oraz

handlowej

m2.

usługowo-biurowego

się z

zewnętrznych,

Szacowany

powierzchnię

będzie pełnił funkcję

Powierzchnie

klientów

łączną

obiektu

kondygnacj i I oraz

nadziemnych.

najem

na budowie

Budynek

z wyłączeniem

kondygnacjach

ma

m2, składającym

podziemnej.

usługowo-biurową

gruntowa

rozważa różne warianty

komandytowej,

z

;l

gruntowa

dotychczas

Inwestor

obecnie

nakłady

inwestycji:

komplementariuszem

komandytariuszami

stanowiącą

poniesione

w której

realizacji

osoby

własność

zostaną

fizyczne.

będzie

firma

Przedmiotowa

firmy

, sp ..

wniesione

w

formie

aportu

do

regionalnej

na

··0

nowoutworzonej

spółki komandytowej.

W zawiązku z powyższym
Czy zwolnienie
zrealizowanie

kierujemy

od podatku
na terenie

ono przenaszalne

od nieruchomości

Torunia

RMT) będzie przysługiwało

nowej

Czy zwolnienie

na terenie

RMT) będzie przysługiwało
ono przenaszalne

nowej

nakładami

w ramach

inwestycji

gruntową,

do innej spółki.

pomocy

( na podst.

firmie

na nowego właściciela

nieruchomość

pytanie:

od nieruchomości

Torunia

nr 436/08

a jeżeli tak, to czy będzie

przedmiotowa

wraz z poniesionymi

kierujemy

od podatku

uchwały

spółkę komandytową?

sprzedaje

W zawiązku z powyższym

pomocy

( na podst.

sp.,

na nowoutworzona

której jest obecnie właścicielem

w ramach

inwestycji

firmie

2. Firma

zrealizowanie

pytanie:

) a jeżeli

regionalnej

uchwały

nr 436/08

tak, to czy będzie

nieruchomości?

3

r

na

.s

,I

l"
li

r

Ponadto, w związku z realizacja
sp.

Czy finnie

Powyższej

inwestycji

. bądź innemu,

kierujemy

nowemu

pytanie

inwestorowi

ogólne:

, który będzie

zamierzał zrealizować wyżej opisaną inwestycję na przedmiotowej
nieruchomości
~
gruntowej- będzie przysługiwało
zwolnienie od podatku od nieruchomości
w ramach
pomocy regionalnej

na zrealizowanie

na terenie Torunia

nowej inwestycji

( na podst.

uchwały nr 436/08 RMT)?

Oświadczam,
interpretacji
postępowania

że
w

elementy
dniu

stanu

złożenia

podatkowego,

faktycznego

wnioskiem

kontroli

oraz że tym zakresie

istoty

lub

w decyzji

postanowieniu

nie

podatkowej,

kontroli skarbowej

objęte
są

wnioskiem

przedmiotem

postępowania

sprawa nie została
organu

podatkowego

o

toczącego

kontrolnego

rozstrzygnięta
lub

wydanie

organu

skarbowej.
Z poważaniem

się

organu
co do jej
kontroli

Torull. 22.01.201 J r.
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Wydział Podatków i Windykacji
Urząd Miasta Torunia
Ul. Grudządzka
126b
87-100 Toruń

Dotyczy: Wezwania z dnia 14.01.2013

r. o nr WPiW 310.4.2012

Uzupełnienie wniosku
o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
W odpowiedzi

na wezwanie

z dnia

14.01.2013

r. skierowane

przez

Prezydenta

Miasta

Torunia,

przedstawiamy własne stanowisko
w sprawie oceny zdarzen ia przyszłego,
przedstawionego
we
wniosku z dnia 09.11.2012
r. co do zakresu i sposobu
zastosowania
prawa podatkowego
w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorzystania przez
. z siedzibą
w
(dalej: Spółka lub
ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
na podstawie
uchwały nr 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008 r. (dalej: Uchwała).
Stanowisko własne Spółki:
W odniesieniu do pytania nr l:
W przypadku wniesienia przedmiotowej nieruchomości
wraz z dotychczas
(w szczególności
nakładam i na projekt
budowlany)
aportem
do

poniesionymi
nakładami
nowo utworzonej
spółki

komandytowej, nowa inwestycja będzie zrealizowana w tej spółce komandytowej.
W związku z tym
zwolnienie z podatku od nieruchomości
przewidziane
w Uchwale Spółce będzie przysługiwało
tej
spółce w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości,
o ile nowa inwestycja zostanie zrealizowana
przez tę spółkę, tj. spółka ta poniesie wydatki inwestycyjne zaliczane do wydatków kwalifikowanych,
o których mowa w par. 6 ust. I. 2 i 3 Uchwały (w tym na środki trwale oraz wartości niematerialne
i prawne) w wysokości. która zgodnie z par. 8 Uchwały daje prawo do uzyskania zwolnienia z
podatku od nieruchomości,
a ponadto spółka ta dokona przed rozpoczęciem
realizacji nowej
inwestycji, (tj. przed podjęciem prac budowlanych
lub pierwszego
zobowiązania
do zamówienia
urządzeń, z wylączen iern wstępnych stud iów wykona Inośc i) zgłoszen ia, o którym mowa w par. I I ust.
I pkt od I do 4 Uchwały. Zgłoszenie
nieruchomości

to może w szczególności

zostać złożone

przed nabyciem

praw do

w drodze aportu.

Jednocześnie jeżeli aport nieruchomości
wraz z dotychczas poniesionymi
nakładami
rozpoczęciem prac budowlanych, zwolnienie podatkowe nie będzie przysługiwać

nastąpi

przed

W odniesieniu do pytania nr 2:
W przypadku sprzedaży przedmiotowej
nieruchomości
wraz z dotychczas poniesionymi
nakładami
(w szczególności nakładam i na projekt budowlany) do nowoutworzonej
spółki komandytowej.
nowa
inwestycja będzie zrealizowana w tej spółce komandytowej.
W związku z tym zwolnienie z podatku
od nierushorności
przewidziane
w
Uchwale
Spółce
będzie
przysługiwato
tej spółce w 'Odniesieniu do
~
przedmiotowej nieruchomości, o ile nowa inwestycja zostanie zrealizowana przez tę spółkę, tj. spółka
ta poniesie wydatki inwestycyjne zaliczane do wydatków kwalifikowanych,
o których mowa w par. 6
ust. I, 2 i 3 Uchwały (w tym na zakup gruntów oraz zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych
i prawnych) w wysokości, która zgodnie z par. 8 Uchwały daje prawo do
uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości,
a ponadto spółka ta dokona przed rozpoczęciem
realizacji nowej inwestycji, (tj. przed podjęciem prac budowlanych
lub pierwszego zobowiązania do
zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności)
zgłoszenia, o którym mowa
w par. II ust. I pkt od I do 4 Uchwały. Zgłoszenie
nabyciem praw do nieruchomości w drodze kupna.

to może w szczególności

zostać złożone przed

Jednocześn ie jeżel i sprzedaż n ieruchornośc i wraz z dotychczas pon iesionyrn i nakładam i nastąpi przed
rozpoczęciem prac budowlanych, zwolnienie podatkowe nie będzie przysługiwać
W 'Odniesieniu da pytania nr 3:
Spółce bądź innemu podmiotowi, który będzie realizować opisaną w zdarzeniu przyszłym inwestycję
na przedmiotowej
nieruchomości
gruntowej.
będzie przysługiwało
zwolnienie
od podatku od
nieruchomości na podstawie Uchwały.
Przedmiotem nowej inwestycji planowanej w Toruniu jest bowiem inwestycja w rzeczowe aktywa
trwale oraz wartości n iematerialne
i prawne związane z tworzen iem nowego lub rozbudową
istniejącego przedsiębiorstwa
lub dywersyfikacja
produkcji przedsiębiorstwa.
Wskutek realizacji
inwestycji powstanie bowiem budynek biurowy. który będzie u inwestora źródłem dochodów z najmu
powierzchni biurowych lub usługowych.
Nie znajdą w odniesieniu
do przedm iotowej inwestycji
zastosowania wyłączenia, o których mowa w par. 3 Uchwały. Biorąc pod uwagę długoterminowy
charakter inwestycji, będzie ona utrzymana na terenie Torunia przez co najmniej 5 lat od jej
zakończenia. Wydatki na realizację nowej inwestycji tj. na nabycie gruntu oraz budowę budynku
stanowią wydatki kwalifikowane,
o których mowa w par. 6 Uchwały. Planowana kwota wydatków
pozwala na uzyskanie zwolnienia według progów wskazanych w par. 8 Uchwały.
W świetle powyższego Spółce
wopisie zdarzenia przyszłego

bądź innemu podmiotowi,
który
będzie przyslugiwać
zwolnienie

zrealizuje
inwestycję wskazaną
z podatku od nieruchomości

wynikające z Uchwały.
Zwolnienie

będzie przysługiwać

realizacji nowej inwestycji,
zamówienia

Spółce

lub innemu inwestorowi,

(tj. przed podjęciem

urządzeń, z wyłączeniem

wstępnych

w par. II ust, I pkt od I do 4 Uchwały.

o
(2)

prac budowlanych

o ile dokona

przed rozpoczęciem

lub pierwszego

studiów wykonalności)

zgłoszenia,

zobowiązania

do

o którym mowa

