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Indywidualna interpretacja – postanowienie o sprostowaniu błędu
WPiOL-VI.310.3.2018.DK
22.05.2018 r. w powiązaniu z 07.05.2018 r.
Prezydent Miasta Szczecin
sprostowanie błędu pisarskiego do interpretacji w sprawie:
1. Obowiązek podatkowy – korekta deklaracji DN-1 na podatek od
nieruchomości.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, na których
znajdują się wały przeciwpowodziowe.
Podatek od nieruchomości - nieruchomości Skarbu Państwa.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 215 § 1 i 3 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 8 grudnia 2015 roku znak: WO-I.0052.3.169.2015.KO w sprawie wydawania decyzji,
postanowień i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat
lokalnych :
prostuję z urzędu
oczywistą omyłkę pisarską w interpretacji indywidualnej z dnia 07.05.2018 r. znak:
WPiOL-VI.310.3.2018.DK, UNP:14550/WPiOL/-VI/18, dotyczącej stosowania przepisów prawa
podatkowego.
W interpretacji indywidualnej, na str. 1, pkt 1 ,
jest:
„nieprawidłowe w zakresie dotyczącym pytania 1, tj. dla nieruchomości Skarbu Państwa,
skomunalizowanych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), pomniejszenie podatku od nieruchomości przysługuje za
okres od 1 stycznia 2016 roku”;
winno być:
„nieprawidłowe w zakresie dotyczącym pytania 1, tj. dla nieruchomości Skarbu Państwa,
skomunalizowanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), pomniejszenie podatku od nieruchomości przysługuje za
okres od 1 stycznia 2016 roku”.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie
strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej
przez ten organ decyzji.
Na podstawie art. 215 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa na postanowienie w sprawie sprostowania
i wyjaśnienia służy zażalenie.
W oparciu o art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa powyższe rozwiązanie stosuje się również do
interpretacji indywidualnej. Przywołany przepis stanowi: „W sprawach dotyczących interpretacji

indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art.
130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, art. 170, art. 171,
art. 208, art. 213 w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego,
art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV”.
Organ podatkowy wyjaśnia, że:
1) w uzasadnieniu interpretacji indywidualnej z dnia 07.05.2018 r. znak: WPiOL-VI.310.3.2018.DK,
UNP: 14550/WPiOL/-VI/18, prawidłowo zacytował przepis ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), wskazując na art. 5 ust. 1,
2) zaistniałe zdarzenie - omyłka pisarska - nie ma wpływu na treść wydanej indywidualnej
interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie.

POUCZENIE
Zażalenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
pośrednictwem organu podatkowego w terminie 7 dni od jego doręczenia.
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Zażalenie na postanowienia powinno zawierać:
− wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu,
siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator
podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora
podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
− zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a.
Sprawę prowadzi: KAŹMIERSKA DOROTA tel.: 91 42 45 837.

