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Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej 

  

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu podjęto próbę charakterystyki uwarunkowań 

teoretycznych i empirycznych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii 

Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości. 

Badania przeprowadzone zostały w oparciu o metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.        

W warstwie teoretycznej pracy podjęte zostały takie zagadnienia, jak: uwarunkowania 

teoretyczne opodatkowania nieruchomości oraz klasyfikacja systemów opodatkowania 

nieruchomości w Unii Europejskiej z rozróżnieniem na systemy wartościowe oraz systemy 

powierzchniowe. W warstwie praktycznej dokonano charakterystyki wartościowych 

systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze względu na zakres 

podmiotowy i przedmiotowy, metody ustalania i aktualizacji podstawy opodatkowania 

oraz wysokość obciążeń podatkowych. Następnie przeprowadzona została analiza funkcji 

fiskalnej podatku od nieruchomości w krajach Unii Europejskiej. Zauważono, że rola 

podatku od nieruchomości w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej 

jest odmienna. Jako kluczową przyczynę znacznego zróżnicowania skutków o charakterze 

fiskalnym wskazano przyjęty sposób ustalania tzw. podatkowej wartości nieruchomości 

(wartość rynkowa lub czynszowa nieruchomości, określana na potrzeby ustalania 

podstawy opodatkowania) oraz poziom przyjętych stawek. Stwierdzono, że wpływy 

podatkowe w krajach, w których istnieją systemy katastralne, są znacznie większe, niż          

w przypadku systemów powierzchniowych. Należy także zaznaczyć, że w krajach,            

w których wymiar podatków od nieruchomości uzależniono od danych zgromadzonych        

w ewidencjach katastralnych, potencjał podatkowy jest odmienny, a przyczyną tego stanu 

rzeczy są szczegółowe rozwiązania przyjęte w konkretnych państwach europejskich.  

Słowa kluczowe: systemy opodatkowania nieruchomości, podatki, Unia Europejska. 

 1. Wstęp 

Podatek od nieruchomości jest najpopularniejszym podatkiem majątkowym 

występującym we wszystkich państwach należących do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) [Marona 2006, s. 115]. Podatek ten występuje w ponad 

130 krajach świata i stanowi źródło dochodów budżetów władz lokalnych (poza kilkoma 

wyjątkami jak np. w Szwecji czy Japonii gdzie podatek od nieruchomości zasila budżet 
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centralny). W systemach opodatkowania nieruchomości występujących w krajach Europy 

Zachodniej nie istnieją ujednolicone rozwiązania specyficzne dla każdego państwa.            

W konkretnych systemach krajowych składowe konstrukcji podatku (szczególnie 

podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia oraz ulgi podatkowe) były formowane przez 

uwarunkowania społeczno-historyczne, co spowodowało, że w niektórych państwach 

występują rozwiązania bardzo charakterystyczne, nie istniejące w innych systemach 

podatkowych. Wskazać można jednak pewne wspólne cechy, specyficzne dla 

nowoczesnych systemów opodatkowania nieruchomości. Wspólnym elementem, który 

łączy nowoczesne systemy podatkowe jest to, że podstawę (z nielicznymi wyjątkami) 

opodatkowania nieruchomości stanowi jej wartość (różnie definiowana).  

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka uwarunkowań teoretycznych         

i empirycznych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości.  

 2. Uwarunkowania teoretyczne opodatkowania nieruchomości 

 Opodatkowanie nieruchomości, a przez to i systemy opodatkowania 

nieruchomości, mogą być interpretowane w odmienny sposób [Etel L. 2003, s. 7-8]. Nie 

istnieją bowiem żadne powszechnie przyjęte standardy, które wskazywałyby na to, jakie 

podatki należy zakwalifikować do systemu opodatkowania nieruchomości. Kwestia ta nie 

jest w ogóle, w odróżnieniu od podatku VAT, czy też podatków dochodowych, objęta 

dyrektywami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej. Przeprowadzenie analizy istniejących 

systemów podatkowych umożliwia jednakże wyodrębnienie grupy podatków, których 

przedmiotem jest szeroko interpretowane władanie nieruchomościami. Władanie to 

rozumie się, jako wykorzystywanie nieruchomości nie tylko na podstawie prawa własności 

ale zarazem w oparciu o inne prawa i tytuły. W takiej interpretacji władającym 

nieruchomością jest jej właściciel, co jest zasadą oraz jej posiadacz, który wykorzystuje ją 

na swoje potrzeby. Wspomniani na mocy ustaw podatkowych są podatnikami podatku od 

nieruchomości.  

 Władanie nieruchomością odnosi się do zasadniczo do jej posiadania, używania, 

dokonywania zmian, pobierania pożytków i innych dochodów oraz rozporządzania nią 

[Etel L. 2003, s. 7-8]. Zakres korzystania z nieruchomości jest w znacznej mierze 

związany z tym, jakie prawo do nieruchomości przysługuje władającemu. W największym 

stopniu z nieruchomości korzysta jej właściciel, którego mogą przy tym ograniczać jedynie 

ustawy i zasady współżycia społecznego. Władający nieruchomościami będącymi 

własnością innych podmiotów, podlegają stosownym ograniczeniom. Są one rezultatem 
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postanowień zawartych w umowach i aktach prawnych, które regulują w sposób 

szczegółowy daną formę prawną korzystania z nieruchomości.  

 Wyjaśnienia wymaga również pojęcie nieruchomości, jako fizycznego przedmiotu 

podatków od nieruchomości [Etel L. 2003, s. 7-8]. Zauważyć należy, że występujące           

w systemach podatkowych pojęcie nieruchomości jest z reguły inne od cywilistycznej jej 

interpretacji. Wśród przedmiotów podatku od nieruchomości wymienia się grunty, 

budynki, lokale, oraz inne obiekty wskazane w przepisach podatkowych, bez względu na 

to, czy stanowią nieruchomość w interpretacji cywilistycznej. Wskazuje się tutaj na cechę 

charakterystyczną pojmowania nieruchomości na potrzeby opodatkowania. W większości 

systemów są to nie tylko nieruchomości omówione w prawie cywilnym, ale także inne 

obiekty lub ich fragmenty. Specyficzny charakter określania nieruchomości jest bardzo 

komfortowy przy ich opodatkowaniu, ponieważ daje możliwość poszerzenia zakresu 

przedmiotowego podatku od nieruchomości.  

 Nieruchomościami, które podlegają opodatkowaniu mogą być zarówno tak typowe 

rzeczy, jak grunty i budynki, ale także statki, rurociągi, linie kolejowe, sieci techniczne, 

stawy i jeziora, lasy, bagna, wyrobiska górnicze, wiaty, grunty pod drzewkami truflowymi, 

budki telefoniczne, parkany itp. [Etel L. 2003, s. 7-8]. O tym, co należy zaliczyć do 

nieruchomości podlegających opodatkowaniu decydują przepisy ustaw podatkowych. Ich 

analiza umożliwia sformułowanie wniosku, mówiącego o tym, iż mogą to być tak różne 

rzeczy, że niemożliwe jest zaproponowanie jednej uniwersalnej definicji, która mogłaby 

objąć je wszystkie. W niniejszym opracowaniu, nieruchomość podlegająca opodatkowaniu 

rozumiana będzie, jako każda rzecz zdefiniowana w przepisach regulujących dany 

podatek, bez względu na jej kwalifikację w prawie cywilnym i innych gałęziach prawa. 

Należy jednak zaznaczyć, że są to rzeczy związane z nieruchomością gruntową                    

w rozumieniu fizycznym lub prawnym. Poza niewieloma wyjątkami (np. statki), 

przedmiotem podatków od nieruchomości są trwale związane z gruntem jego elementy 

składowe (budynki) lub rzeczy usytuowane na tym gruncie (np. droga, parkan, budowle 

liniowe itp.). 

 3. Klasyfikacja systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej 

 Systemy opodatkowania nieruchomości w krajach Unii Europejskiej nie mają 

jednolitego charakteru i występują między nimi znaczne różnice. Sytuacja ta wynika                    

z faktu, że zagadnienie podatków majątkowych nie zostało objęte dyrektywami 

harmonizacyjnymi Unii Europejskiej. Co więcej, nie można wskazać międzynarodowych, 

powszechnie uznawanych standardów konstrukcji systemów opodatkowania 
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nieruchomości. Wśród europejskich systemów można wyróżnić dwie podstawowe grupy 

obejmujące [Felis P. 2013, s. 1]: 

- systemy, które bazują na wartości nieruchomości określonej w katastrze 

nieruchomości (systemy wartościowe); 

- systemy, które za podstawę opodatkowania uznają powierzchnię nieruchomości  

(systemy powierzchniowe). 

Rys. 1. Podstawa obliczania podatku od nieruchomości 

 

 
Źródło: [Felis P., 2013, s. 2] 

 

 W systemach pierwszego rodzaju sposób opodatkowania oparty jest na katastrze 

nieruchomości, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne do wyznaczenia wysokości 

podatku dane jak wartość nieruchomości czy jej cechy fizyczne [Felis P. 2013, s. 2]. 

Natomiast systemy powierzchniowe są bezpośrednio związane z powierzchnią danej 

nieruchomości, która podlega weryfikacji w oparciu o rejestry geodezyjne i kartograficzne. 

W przypadku braku ewidencji katastralnych, wymienione rejestry są głównym źródłem 

informacji zarówno dla podatników, jak i organów skarbu państwa. 

 Dominującym modelem opodatkowania nieruchomości w krajach Unii 

Europejskiej jest system katastralny oparty bądź na wartości kapitałowej nieruchomości – 

oszacowana cena, którą można uzyskać podczas sprzedaży nieruchomości na wolnym 

rynku, bądź wartości czynszowej – najwyższa stawka rocznego czynszu możliwa do 

uzyskania w przypadku wynajęcia nieruchomości na wolnym rynku [Systemy 1996]. 

Wszystkie dane niezbędne do określenia podatku są zawarte w katastrze, co definitywnie 

ułatwia realizację i pobór podatku zarazem w ujęciu podmiotowym, jak i przedmiotowym. 

Podatnikiem jest tu zazwyczaj podmiot uwidoczniony w katastrze i płaci podatek od 
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niej (Bu!garia, Czechy, Polska, S!owacja) – powierzchniowe sys-
temy opodatkowania nieruchomo"ci. W niektórych krajach wy-
st#puj$ tak%e systemy mieszane, z cechami charakterystycznymi 
dla dwóch podstawowych form opodatkowania nieruchomo"ci 
(Rumunia, W#gry).

Praktyczne ró%nice mi#dzy mo%liwymi sposobami kwanty-
& kacji podstawy opodatkowania sprowadzaj$ si# do tego, %e 
realizacja koncepcji podatku ilo"ciowego, w przeciwie'stwie 
do podatku od warto"ci, nie zapewnia & skusowi w warunkach 
in( acji sta!ego realnego poziomu wp!ywów. Dynamika ilo"cio-
wej podstawy opodatkowania jest zdecydowanie ni%sza ni% 
podatków warto"ciowych, poniewa% wyra%ona w jednostkach 
& zycznych wielko") podstawy opodatkowania jest wolna od 
skutków in( acji. Przyj#cie naturalnej podstawy opodatkowania 
wymusza konieczno") wprowadzenia mechanizmu waloryza-
cyjnego, najcz#"ciej w konstrukcji stawek podatkowych. Nie 
zawsze jednak, jak to jest w Polsce, okre"lone regu!y walory-
zacyjne przynosz$ spodziewane efekty. Ponadto stosowanie 
jawnego mechanizmu zapobiegaj$cego spadkowi realnego 
obci$%enia podatkiem ilo"ciowym w wyniku procesów in( a-
cyjnych jest postrzegane przez podatników jako wzrost ci#%a-
rów podatkowych. Tak%e w podatkach od warto"ci mo%na si# 
spodziewa) waloryzacji wp!ywów podatkowych, ale dotyczy to 
wy!$cznie podstawy opodatkowania. Rozwi$zanie to nie jest tak 
widoczne, co niew$tpliwie zmniejsza skal# spo!ecznego nieza-
dowolenia3.

OGÓLNA CHARAKTERYST YKA WARTO!CIOWYCH 
SYSTEMÓW OPODATKOWANIA NIERUCHOMO!CI 
W PA"STWACH UNII EUROPEJSKIEJ4

Z A K R E S  P O D M I O T O W Y  I  P R Z E D M I O T O W Y
Podatnikami podatków od nieruchomo"ci s$ ich w!a"ciciele 

(lub u%ytkownicy nieruchomo"ci).
Ze wzgl#du na zakres przedmiotowy podatków od nierucho-

mo"ci mo%liwe s$ dwa rozwi$zania: jeden podatek o szerokim 
zakresie przedmiotowym lub kilka danin, obci$%aj$cych poszcze-
gólne rodzaje maj$tku nieruchomego. W wi#kszo"ci pa'stw euro-
pejskich zastosowano rozwi$zanie polegaj$ce na przyj#ciu jedno-
litej konstrukcji podatkowej, wymierzanej na okre"lone kategorie 

3 P. Felis, Elementy teorii i praktyki podatków maj!tkowych. Poszukiwanie 
"adu w opodatkowaniu nieruchomo#ci w Polsce z perspektywy przedsi$bior-
ców oraz jednostek samorz!du terytorialnego, Warszawa 2012.

4 Por. te% K. Wójtowicz, System opodatkowania nieruchomo#ci w Polsce, 
Lublin 2007. 

nieruchomo"ci. W niektórych (np. we Francji, 
Danii, Wielkiej Brytanii) przyj#to jednak odmien-
n$ koncepcj#, wyodr#bniaj$c ró%ne "wiadcze-
nia obci$%aj$ce poszczególne rodzaje maj$tku. 
Przyk!adowo, we Francji ustawodawca przyj$! 
rozwi$zanie polegaj$ce na odr#bnym opodat-
kowaniu ró%nych kategorii nieruchomo"ci: po-
datek od nieruchomo"ci niezabudowanych (taxe 
fonciere sur les proprietes non baties), podatek od 
nieruchomo"ci zabudowanych (taxe fonciere sur 
les proprietes baties), podatek mieszkaniowy (taxe 
d’habitation). Z kolei system opodatkowania nie-
ruchomo"ci w Wielkiej Brytanii obejmuje dwa 
podatki obci$%aj$ce dwie kategorie nierucho-
mo"ci: podatek  „Council Tax” – nieruchomo"ci 
mieszkalne, podatek „Non -Domestic Rate” – po-
zosta!e nieruchomo"ci (niemieszkalne).

M E T O D Y  U S T A L A N I A  I  A K T U A L I Z A C J I  P O D S T A W Y  O P O D AT K O W A N I A
Warto"ciowa podstawa opodatkowania wymaga przyj#cia 

sformalizowanej metody wyceny warto"ci maj$tku oraz usta-
lenia, jak cz#sto powinna ona podlega) aktualizacji. Bior$c pod 
uwag# ró%norodno") rozwi$za' praktycznych, dla uproszczenia 
nale%y przyj$), %e mo%e to by) warto") kapita!owa (hipotetyczna 
cena) lub czynszowa.

Stosuje si# ró%ne sposoby szacunku nieruchomo"ci dla celów 
podatkowych. S$ to:
• powszechna taksacja, prowadzona w uj#ciu porównawczym 

lub dochodowym. Uj#cie porównawcze obejmuje okre"lenie 
warto"ci danej nieruchomo"ci, przy za!o%eniu, %e odpowiada 
ona warto"ci tzw. nieruchomo"ci reprezentatywnej, oraz jej 
korekt# ze wzgl#du na cechy ró%ni$ce obie nieruchomo"ci, 
wreszcie czynnik czasu. W uj#ciu dochodowym szacowany jest 
dochód uzyskiwany z nieruchomo"ci, pomniejszany o koszty 
operacyjne ponoszone w zwi$zku z utrzymaniem nierucho-
mo"ci; odbywa si# to na podstawie faktycznych wp!ywów lub 
analizy porównawczej dochodów generowanych przez nieru-
chomo"ci podobne do wycenianej,

• autotaksacja, w której podstawa opodatkowania ustalana jest 
przez samego podatnika, przez zaliczenie nieruchomo"ci do 
okre"lonego przez organy taksacyjne przedzia!u warto"ci,

• metoda ksi$g rachunkowych, w której podstawa opodatkowa-
nia ustalana jest na podstawie bilansowej warto"ci ksi#gowej; 
dotyczy ona g!ównie budynków i budowli wykorzystywanych 
przez przedsi#biorstwa.

W wi#kszo"ci pa'stw europejskich stosuje si# powszechn$ 
taksacj# nieruchomo"ci, dokonywan$ przez upowa%nione orga-
ny administracji rz$dowej lub samorz$dowej.

System opodatkowania nieruchomo"ci we Francji to przyk!ad 
wariantu, w którym za podstaw# opodatkowania przyjmuje si# 
roczn$ warto") czynszow$ nieruchomo"ci. W przypadku niektó-
rych nieruchomo"ci czynszowa warto") katastralna pomniejsza-
na jest o rycza!towe koszty utrzymania nieruchomo"ci. I tak, dla 
nieruchomo"ci niezabudowanych przyjmuje si# 80% ich warto-
"ci, dla nieruchomo"ci zabudowanych, podstaw$ opodatkowa-
nia jest kwota stanowi$ca 50% warto"ci czynszowej katastralnej 
danej nieruchomo"ci. Z kolei w przypadku podatku mieszkanio-
wego francuski ustawodawca nie przyj$! rozwi$zania charaktery-
stycznego dla dwóch pozosta!ych podatków od nieruchomo"ci. 
Podstaw$ opodatkowania jest wi#c warto") stanowi$ca 100% 
czynszowej warto"ci katastralnej.

W Wielkiej Brytanii podstaw$ opodatkowania nieruchomo"ci 
niemieszkalnych wykorzystywanych w celach gospodarczych 

Rys. 1. Podstawa obliczania podatku od nieruchomo!ci

Warto!ciowy charakter 
podstawy opodatkowania 

Naturalny charakter 
podstawy opodatkowania

Warto!" rynkowa, de#niowana jako cena 
nieruchomo!ci uzyskiwana przez nie w obrocie 
(cena sprzeda$y, warto!" odtworzeniowa, 
zdyskontowane dochody).

Warto!" czynszowa, de#niowana jako warto!" 
czynszu uiszczanego w przyj%tym okresie.

Warto!" jednostkowa de#niowana 
jako powierzchnia nieruchomo!ci 
(ilo!" m2 powierzchni gruntu i budynków).
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jest tzw. warto") czynszowa nieruchomo"ci, czyli hipotetyczna 
wysoko") rocznego czynszu, jaki otrzyma!by w!a"ciciel, gdyby 
zdecydowa! si# wynaj$) dan$ nieruchomo") na zasadach ryn-
kowych. Przeszacowanie warto"ci czynszowych nieruchomo"ci 
dokonywane jest raz na pi#) lat, poniewa% proces jest niezwykle 
skomplikowany. Zestawienie wyceny poszczególnych nierucho-
mo"ci obowi$zuj$ce od 1 kwietnia 2010 r. zawiera efekty szaco-
wania warto"ci czynszowych wed!ug stanu na dzie' 1 kwietnia 
2008 r. Natomiast w przypadku nieruchomo"ci mieszkalnej pod-
staw$ opodatkowania jest jej rynkowa warto") (nieruchomo"ci 
zosta!y wycenione wg cen rynkowych, jakie mo%na by za nie uzy-
ska) na dzie' 1 kwietnia 1991 r.).

Podstaw# opodatkowania podatkiem gruntowym w Niem-
czech stanowi warto") nieruchomo"ci (rynkowa lub czynszowa) 
skorygowana o okre"lony w ustawie wska*nik. Wycena poszcze-
gólnych kategorii maj$tku odbywa si# wg norm okre"lonych 
szczegó!owo w ustawie o zasadach oszacowania przedmiotów 
maj$tkowych dla celów podatkowych (np. grunty przedsi#-
biorstw gospodarki rolnej i le"nej po!o%one w „starych” lan-
dach – warto") rynkowa z 1964 r. ustalona zgodnie z ustaw$ 
o szacowaniu; grunty przedsi#biorstw gospodarki rolnej i le"nej 
po!o%one w „nowych” landach – warto") zast#pcza ustalona na 
1964 r. zgodnie z ustaw$ o szacowaniu; nieruchomo"ci grunto-
we – warto") okre"lona na 1935 r.). Ustalona warto") maj$tku 
nieruchomego stanowi punkt wyj"cia do obliczenia podstawy 
opodatkowania.

W procesie wyceny nieruchomo"ci dla celów & skalnych istot-
n$ rol# odgrywa jej aktualizacja. Oprócz ustalenia terminów po-
nownej wyceny nieruchomo"ci, uzasadnione jest przyj#cie obo-
wi$zku corocznej indeksacji warto"ci nieruchomo"ci pomi#dzy 
kolejnymi wycenami. Indeksacja taka powinna by) stosowana 
przede wszystkim w systemach, w których mamy do czynienia 
z do") rzadkimi powtórzeniami dokonanych oszacowa'. W od-
ró%nieniu od ponownych wycen nieruchomo"ci ewentualna co-
roczna indeksacja to tylko bie%$ca korekta warto"ci nieruchomo-
"ci, wynikaj$ca z okre"lonych tendencji rynkowych. Podobnie jak 
w przypadku innych elementów systemu opodatkowania nieru-
chomo"ci, tak i w tej kwestii mo%na zaobserwowa) odmienne 
podej"cie w poszczególnych pa'stwach.

W Y S O K O!#  O B C I$ %E"
Stawki podatkowe to kolejny element konstrukcji, w którym 

wyst#puj$ znaczne rozbie%no"ci. We wspó!czesnych pa'stwach 
demokratycznych jednostkom samorz$du lokalnego zagwa-
rantowano pewien zakres kompetencji w ustalaniu wysoko"ci 
stawek podatkowych. W zale%no"ci od pozycji ustrojowej sa-
morz$du lokalnego w pa'stwie, czyli zakresu samodzielno"ci, 
jak$ dysponuje w relacjach z w!adz$ centraln$, mo%e on w pe!ni 
samodzielnie kszta!towa) wysoko") stawek podatków od nieru-
chomo"ci b$d* – co wyst#puje zdecydowanie cz#"ciej – ma on 
ograniczone kompetencje. Ograniczenia te mog$ obejmowa): 
konieczno") przestrzegania okre"lonych ustawowo limitów po-
ziomu obci$%e' oraz prawo zastosowania pewnych mno%ników 
stawek z uwzgl#dnieniem lokalnych uwarunkowa'. W praktyce 
we wszystkich pa'stwach europejskich ró%nicuje si# poziom sta-
wek podatkowych w zale%no"ci od rodzaju, przeznaczenia oraz 
lokalizacji okre"lonej nieruchomo"ci.

Przyk!adowo, w Austrii stawki podatkowe wahaj$ si# od 
0,05% do 0,2% podstawy opodatkowania. Faktyczna wysoko") 
obci$%e' jest jednak zazwyczaj wy%sza, poniewa% gminy maj$ 
mo%liwo") zastosowania wspó!czynnika (Hebesatz) dochodz$-
cego do 500% kwoty podatku. W Estonii stawki podatku grun-
towego wynosz$ od 0,1% do 2,5% szacunkowej warto"ci gruntu. 
W Niemczech stawki podatkowe ustalane s$, w zale%no"ci od 

przedmiotu opodatkowania, pomi#dzy 2,6‰ a 10‰ podstawy 
opodatkowania. Niemieckie w!adze samorz$dowe maj$ jednak, 
podobnie jak w Austrii, mo%liwo") zwi#kszania kwoty obci$%e' 
podatkowych. Ze wzgl#du na znaczn$ autonomi# gmin przy 
uchwalaniu wysoko"ci tzw. mno%ników, wspó!czynników wy-
miaru stawek podatkowych, obci$%enia nieruchomo"ci mog$ si# 
ró%ni) mi#dzy poszczególnymi gminami. Stawki s$ ustalane od-
dzielnie dla gruntów stanowi$cych gospodarstwa rolne i le"ne 
(podatek gruntowy typu A) oraz dla nieruchomo"ci gruntowych 
(podatek gruntowy typu B). Zmierzona we wszystkich gminach 
przeci#tna wysoko") mno%ników wynios!a ogó!em w 2010 r. 
w przypadku podatku gruntowego typu A – 301%, a w przy-
padku podatku typu B – 410% kwoty podatku. W Wielkiej Bry-
tanii wprowadzono zasad#, zgodnie z któr$ wysoko") podatku 
„Council Tax” uzale%niona jest od przedzia!u warto"ci, w którym 
znajduje si# dana nieruchomo") mieszkalna (zró%nicowane za-
kresy kwotowe dla Anglii, Szkocji i Walii). Podatek jest obliczany 
na podstawie przedzia!u warto"ci, w którym znajduje si# dana 
nieruchomo") oraz okre"lonych proporcji pomi#dzy tymi prze-
dzia!ami. W odniesieniu do drugiego podatku – „Non-Domestic 
Rate”, stawki s$ ró%ne dla Anglii i Walii. W Anglii przewidziano od-
mienne stawki dla Londynu oraz pozosta!ej cz#"ci Anglii. Oprócz 
stawki podstawowej stosuje si# odr#bn$ stawk# dla ma!ych 
przedsi#biorców. Stawki podatku „Non-Domestic Rate” w okresie 
2012/2013 wynosz$ nieco ponad 45 pensów od ka%dego funta 
warto"ci czynszu.

Z wysoko"ci$ obci$%e' wi$%e si# kwestia preferencji podatko-
wych (ulgi i zwolnienia podatkowe). Na szczególn$ uwag# w"ród 
przyj#tych rozwi$za' w zwi$zku z wykorzystaniem podatków do 
realizacji pozosta!ych funkcji (gospodarczej, spo!ecznej) zas!ugu-
j$ nast#puj$ce rodzaje preferencji:
•
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nieruchomości tam zdefiniowanej. Duże znaczenie katastru w systemach opodatkowania 

nieruchomości powoduje, że określa się je mianem katastralnych systemów 

opodatkowania nieruchomości. Często nazywa się je także, jako systemy ad valorem, 

biorąc pod uwagę ich wartość, jako podstawę opodatkowania nieruchomości. Obecnie 

wyróżnia się dwa rodzaje katastru: fiskalny i prawny. Kataster fiskalny cechuje się 

ścisłymi związkami z systemem podatkowym, wyróżniającymi się tym, iż zawarte są           

w nim dane potrzebne do wymierzenia podatków obciążających nieruchomości, takie jak: 

dane podatnika, wartość nieruchomości oraz dochody z niej uzyskiwane. Tworzy się go 

głównie na potrzeby związane z opodatkowaniem nieruchomości, co jednakże nie 

wyklucza wykorzystywania danych w nim zawartych do innych celów. Założenie katastru 

finansowego jest relatywnie łatwe, nie wymaga bowiem utworzenia stosunków 

własnościowych, co jest związane z wysokimi nakładami finansowymi. Kataster prawny 

stanowi ewidencję danych opisujących stan prawny nieruchomości. Charakteryzuje go 

ukierunkowanie na rejestrację i ochronę praw rzeczowych, ale może być także 

wykorzystywany do celów podatkowych. Zawiera głównie informacje dotyczące prawa 

własności, a także innych praw i obciążeń dotyczących nieruchomości. Instytucje tego 

rodzaju są powiązane z księgami wieczystymi, a w niektórych przypadkach je zastępują. 

Implementacja katastru prawnego poprzedzona jest uporządkowaniem praw własności do 

konkretnych nieruchomości i sprecyzowania ich granic, co związane jest z dużymi 

nakładami finansowymi (badania geodezyjne) a zarazem jest czasochłonne. Współcześnie 

spotyka się zarówno katastry o charakterze fiskalnym, jak i prawnym [Felis 2013, s. 2]. 

We Francji system katastralny pozbawiony jest charakteru prawnego i od momentu jego 

założenia zaspakaja potrzeby fiskalne. Kataster o charakterze prawnym występuje np.           

w Niemczech.  

 W niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej wykorzystywany jest drugi 

model – system powierzchniowy [Felis P. 2013, s. 1-2]. Stosowany jest on w Bułgarii, 

Czechach, Polsce oraz Słowacji. Natomiast trzeci wariant przewiduje wykorzystanie 

modelu mieszanego, będącego połączeniem cech obu systemów, który występuje                 

w Rumunii i na Węgrzech. Systemy powierzchniowe opodatkowania nieruchomości 

opierają się nie tylko na powierzchni, ale także na innych czynnikach. W systemach tych 

można zauważyć kilka rozwiązań odwołujących się do wartości nieruchomości. Niektóre 

rodzaje nieruchomości są opodatkowywane poprzez odniesienie stawek do ich wartości, 

definiowanych na inne potrzeby. Przykład może stanowić opodatkowanie budowli                

w Polsce, gdzie podstawę opodatkowania stanowi wartość przyjmowana na potrzeby 
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amortyzacji środków trwałych, jednakże dopiero wtedy gdy podatnik ich nie amortyzuje, 

przyjmuje się ich wartość rynkową. Innym przykładem odwoływania się do wartości           

w systemach powierzchniowych jest uzależnienie wysokości opodatkowania od rodzaju          

i przeznaczenia nieruchomości. Generalnie nieruchomości usytuowane w miastach                

i służące do prowadzenia działalności gospodarczej są opodatkowywane wyżej, niż np. 

nieruchomości wykorzystywane wyłącznie do celów mieszkalnych.  

Podstawowe różnice wymienionych systemów opodatkowania nieruchomości                 

w krajach europejskich dotyczą przede wszystkim poziomu wpływów do fiskusa –                

w przypadku systemu wartościowego jest on stały, natomiast w przypadku systemu 

podatku ilościowego w warunkach inflacji nie ma on stałego charakteru. Mamy także do 

czynienia ze znacznie niższą dynamiką ilościowej podstawy opodatkowania, ponieważ 

wielkość tej podstawy wyrażona w jednostkach fizycznych nie jest zależna od skutków 

inflacji. 

 4. Charakterystyka wartościowych systemów opodatkowania nieruchomości w 

 krajach Unii Europejskiej 

 4.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy 

 Punktem wyjścia do rozważań na temat wartościowych systemów opodatkowania 

nieruchomości, będących najbardziej popularnym modelem w krajach Unii Europejskiej 

będzie określenie zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego. Podmiotami, czyli 

podatnikami są w tym przypadku właściciele nieruchomości lub ich użytkownicy. 

Natomiast jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, spotykane są dwa rozwiązania [Felis P. 

2013, s. 2]: 

- stosowanie jednego rodzaju podatku o szerokim zakresie przedmiotowym 

- wprowadzenie kilku rodzajów danin, które dotyczą poszczególnych typów majątku 

nieruchomości. 

 Większość krajów europejskich wybrała pierwsze rozwiązanie i przyjęła jednolitą 

konstrukcję podatkową, obejmującą określone kategorie nieruchomości [Felis P. 2013, s. 

2]. Jednakże Francja, Dania czy Wielka Brytania obrały inny kierunek i ustanowiły różne 

świadczenia w przypadku poszczególnych rodzajów nieruchomości. Jako przykład może 

posłużyć system funkcjonujący w Wielkiej Brytanii, gdzie ustawodawca wprowadził 

odrębny podatek dla nieruchomości mieszkalnych – Council Tax oraz osobny dla 

nieruchomości o pozostałym przeznaczeniu – Non-Domestic Rate. Podobne rozróżnienie 

ma miejsce we Francji, gdzie obowiązuje podatek od nieruchomości niezabudowanych – 
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taxe fonciere sur les proprieties non baties, podatek od nieruchomości zabudowanych – 

taxe fonciere sur les properties baties oraz podatek mieszkaniwy – taxe d’habitaton. 

 4.2 Metody ustalania i aktualizacji podstawy opodatkowania 

 Warunkiem niezbędnym do wykorzystywania wartościowej podstawy 

opodatkowania nieruchomości  jest przyjęcie sformalizowanej metody wyceny wartości 

nieruchomości oraz wyznaczenie częstotliwości jej aktualizacji. Jak zostało to już 

wspomniane, stosowane są dwa rodzaje wartości – wartość kapitałowa lub wartość 

czynszowa. Stosuje się kilka metod szacunku nieruchomości w celach podatkowych, które 

obejmują [Felis P. 2013, s. 2]: 

- Taksację powszechną – jest ona prowadzona w ujęciu porównawczym lub 

dochodowym. W pierwszym przypadku wartość nieruchomości jest określana 

poprzez określenie wartości nieruchomości reprezentatywnej oraz korygowanie tej 

wartości na podstawie czynników odróżniających obie nieruchomości oraz 

czynnika czasu. Podejście dochodowe polega na oszacowaniu dochodu 

uzyskiwanego z nieruchomości, a następnie pomniejsza o wartość kosztów 

związanych z utrzymaniem nieruchomości. 

- Autotaksację – w tym przypadku to podatnik określa podstawę opodatkowania 

poprzez przydzielenie jej do przedziału wartości narzuconego przez organy 

taksacyjne. 

- Metodę ksiąg rachunkowych – kluczową rolę odgrywa tutaj bilansowa wartość 

księgowa nieruchomości, która stanowi podstawę opodatkowania. Metoda ta jest 

wykorzystywana przede wszystkim w przypadku nieruchomości użytkowanych 

przez przedsiębiorstwa. 

Tabela 1. Różne ujęcie podstawy opodatkowania w wybranych systemach 

opodatkowania nieruchomości w Europie 

Kraj Podstawa opodatkowania 
Dania Dla celów podatku komunalnego od gruntów podstawą opodatkowania jest wartość 

gruntu, nie wliczając wartości budynku. Wliczona jest natomiast do podstawy 
opodatkowania wartość tzw. Ulepszeń, takich jak: urządzenia melioracyjne, 
kanalizacja, drogi itp. Wydatki poniesione przez właściciela na dokonanie tych 
ulepszeń podlegają wycenie i są odliczane od wartości gruntów przez trzydzieści lat. 
Zachęca to właścicieli do inwestowania w infrastrukturę techniczną tych gruntów. 
W podatku komunalnym od budynków używanych dla różnych celów 
gospodarczych oraz budynków rządowych podstawą opodatkowania jest wyłącznie 
wartość budynku (bez gruntu). 

Norwegia Podstawą opodatkowania jest oszacowana wartość majątku nieruchomego, która 
zazwyczaj wynosi od 20% do 50% rzeczywistej wartości rynkowej. Wszelkie dane 
niezbędne do ustalenia wartości nieruchomości ustanowione są w katastrze 
nieruchomości. 
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Szwecja Podstawą opodatkowania jest oszacowana przez rzeczoznawców i uwidoczniona w 
katastrze wartość nieruchomości. W wypadku opodatkowania osób fizycznych, gdy 
mamy do czynienia z mieszkaniami prywatnymi zlokalizowanymi za granicą, 
podstawą opodatkowania jest 75% ich ceny rynkowej. 

Finlandia Podstawą opodatkowania jest wartość nieruchomości wynikająca z katastru 
nieruchomości 

Holandia Podstawą opodatkowania jest publiczna wycena nieruchomości dokonywana przez 
gminy, które w praktyce powierzają te czynności wyspecjalizowanym firmom 
prywatnym. W Holandii w zasadzie zrezygnowano z opodatkowania nieruchomości 
na podstawie ich powierzchni. Metoda ta polega na odnoszeniu do powierzchni 
nieruchomości wielu współczynników określających charakter, lokalizację, stan i 
sposób wykorzystania nieruchomości co miało prowadzić do dostosowania 
wysokości podatku do wartości nieruchomości. System mnożników służących 
uzyskaniu wartości podatkowej nieruchomości był tak skomplikowany, że 
większość gmin zrezygnowała z tej metody i przeszła na opodatkowanie według 
wartości.  

Belgia Podstawą opodatkowania jest z reguły dochód katastralny, czyli wartość rocznego 
czynszu z nieruchomości, który szacuje się co 10 lat. Wartość ta jest uwidoczniona 
w księgach katastralnych, co znakomicie ułatwia wymiar podatku.  

Hiszpania Podstawą opodatkowania jest wartość nieruchomości wynikająca z katastru 
nieruchomości. Wartość ta jest aktualizowana co 8 lat w związku z wahaniami cen 
nieruchomości. 

Grecja Podstawą opodatkowania jest wartość nieruchomości wynikajaca z katastru 
nieruchomości. Wartość ta jest ustalana przez rzeczoznawców według różnych 
metod dostosowanych do rodzajów i przeznaczenia nieruchomości. 

Włochy Podstawą opodatkowania jest domniemany dochód wyznaczony na podstawie 
zapisu w katastrze nieruchomości pomnożony przez ustawowo określony 
współczynnik równy 100 dla nieruchomości mieszkaniowej i 50 dla nieruchomości 
związanych z działalnością gospodarczą (z pewnymi wyjątkami).  

Austria Podstawą opodatkowania jest wymierzona, standardowa wartość nieruchomości. 
Wartość ta jest uwidaczniana w katastrze nieruchomości i podlega aktualizacji. 
Przewidziane są specjalistyczne zasady ustalania tej wartości z uwzględnieniem 
rodzaju nieruchomości, sposobu jej wykorzystania i przeznacznia. Z reguły wartość 
stanowiąca podstawę opodatkowania jest znacznei niższa niż wartość rynkowa.  

Źródło: [Marona B. 1999, s. 120]. 
 
 Metodą stosowaną przez większość krajów Unii Europejskiej jest powszechna 

taksacja nieruchomości, przeprowadzana przez delegowane do tego celu organy 

administracji rządowej lub samorządowej. W zależności od kraju stosowane są różne 

ujęcia wartości oraz różne metody szacowania tej wartości (tab. 1) [Mazurek A., 1996]. 

Najczęściej jest to wartość, która określona jest w narodowym katastrze nieruchomości,         

i jest zdecydowanie niższa od wartości rynkowej. Niekiedy spotyka się rozwiązania 

specyficzne dla konkretnego państwa, jak np. w Irlandii gdzie każdy podatnik 

samodzielnie określa wartość swoich nieruchomości, ale w sytuacji sprzedaży, cena nie 

może być wyższa niż 110% wartości katastralnej.  
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 4.3 Wysokość obciążeń podatkowych 

 Podobnie jak w przypadku podstawy opodatkowania, rozwiązania w zakresie 

ustalania stawek podatkowych w różnych krajach są różne [Mazurek A., 1996.]. We 

wszystkich państwach demokratycznych jednostki samorządu lokalnego posiadają pewne 

uprawnienia do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości. W zależności od 

pozycji ustrojowej tych jednostek mogą one samodzielnie kształtować stawki lub, co jest 

znacznie częstszym rozwiązaniem posiadają ograniczone kompetencje w tym zakresie – 

muszą przestrzegać określonych w ustawie limitów wysokości obciążeń podatkowych oraz 

możliwość zastosowania określonych mnożników stawek przy uwzględnieniu specyfiki 

lokalnej. Praktyka wskazuje, że wszystkie kraje europejskie stosują zróżnicowany poziom 

stawek podatkowych, który jest zależny od rodzaju i lokalizacji nieruchomości oraz jej 

przeznaczenia. 

 5. Funkcja fiskalna podatku od nieruchomości w krajach Unii Europejskiej 

Czynnikiem, który świadczy o roli fiskalnej podatków od nieruchomości w krajach 

Unii Europejskiej jest m.in. relacja wpływów z tego tytułu do wielkości PKB [Felis P. 

2013, s. 4]. Wskaźnik ten jest bardzo różny w poszczególnych krajach – można zauważyć 

jego wzrost, spadek lub utrzymywanie się na stałym poziomie. Jak widać w tabeli 1. trend 

wzrostowy lub spadkowy nie zależy od wysokości wskaźnika. Sukcesywny wzrost jest 

zauważalny w krajach posiadających wysoki poziom wskaźnika – Dania, Francja, Wielka 

Brytania, ale także w krajach o niskim jego poziomie – Bułgaria, Finlandia, Portugalia, 

Rumunia. Obserwując zestawienie można zauważyć delikatny trend spadkowy wskaźnika                    

w Holandii, Szwecji i Włoszech. Natomiast pozostałe państwa odznaczają się tendencją 

utrzymywania się wskaźnika na względnie stałym poziomie bądź naprzemiennymi 

niewielkimi wzrostami i spadkami. Średnia wartość wskaźnika w latach 1995-2010 dla 

Unii Europejskiej wyniosła 0,7% PKB. Ciekawą obserwacją jest także fakt, że kraje starej 

Unii Europejskiej, gdzie występuje jedynie jeden model opodatkowania oparty na systemie 

katastralnym wykazały wyższą od średniej unijnej wartość wskaźnika. Jak można 

zaobserwować w tabeli 2. udział wpływów z podatków od nieruchomości w PKB krajów 

europejskich jest bardzo zróżnicowany, jednak w przeważającej części państw jego 

znaczenie jest niewielkie. Na tej podstawie można stwierdzić, że potencjał podatkowy 

reprezentowany przez władze samorządowe jest znacznie niższy niż w przypadku władz 

centralnych. Największy, przekraczający 1% udział występuje w krajach, gdzie 

obowiązuje katastralny system opodatkowania nieruchomości, natomiast w przypadku 

powierzchniowego modelu, z wyjątkiem Polski wskaźnik ten jest bardzo niski. Nieco inna 
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proporcja w przypadku Polski wynik z wysokich wpływów z podatków od nieruchomości 

przeznaczonych pod działalność gospodarczą, które są objęte najwyższymi stawkami 

kwotowymi [Taxation... 2012]. 

Tabela 2. Regularne podatki od nieruchomości w stosunku do PKB w krajach Unii 

Europejskiej w latach 1995-2010 

 
 Źródło: [Taxation… 2012] 

 5. Zakończenie 

 Rola podatku od nieruchomości w poszczególnych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej jest odmienna. Jako kluczową przyczynę znacznego zróżnicowania skutków 

o charakterze fiskalnym należy wskazać przyjęty sposób ustalania tzw. podatkowej 

wartości nieruchomości (wartość rynkowa lub czynszowa nieruchomości, określana na 

potrzeby ustalania podstawy opodatkowania) oraz poziom przyjętych stawek. Wśród 

państw członkowskich wyodrębnić można tylko dwa, które charakteryzują się względnie 

wysokimi wskaźnikami udziału podatku od nieruchomości w PKB. Są to: Wielka Brytania 

(3,4%) oraz Francja (2,3%). W systemie opodatkowania nieruchomości w tych krajach 

(tylko w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych „Non-Domestic Rate”) za podstawę 

opodatkowania nieruchomości uznaje się wartość czynszową nieruchomości. Ponadto 
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strii i Czechach do 1,3% w Belgii; 1,4% w Danii; 2,3% we Francji 
oraz 3,4% w Wielkiej Brytanii.

Poza nielicznymi wyj$tkami znaczenie podatków od nierucho-
mo(ci jest niewielkie, co sprawia, %e potencja" podatkowy samo-
rz$du terytorialnego jest zdecydowanie ni%szy ni% w"adz cen-
tralnych (samorz$dy dysponuj$ mniej wydajnymi podatkowymi 
)ród"ami dochodowymi). Tylko w kilku pa'stwach podatki od 
nieruchomo(ci odnotowuj$ ponad 1-procentowy udzia" w rela-
cji do PKB. W pa'stwach, w których wyst&puje powierzchniowy 
system opodatkowania nieruchomo(ci – poza Polsk$ – mo%na 
odnotowa* niski lub znikomy (nie przekraczaj$cy 0,5%) stosu-
nek dochodów z podatków od nieruchomo(ci do PKB. W Polsce 

najwi&ksze wp"ywy z podatku od nieruchomo(ci realizowane s$ 
z przedmiotów opodatkowania zaj&tych pod dzia"alno(* gospo-
darcz$, dla których przewidziano najwy%sze stawki kwotowe.

PODSUMOWANIE
Znaczenie podatku od nieruchomo(ci w poszczególnych pa'-

stwach UE jest wi&c zró%nicowane. Za istotn$ przyczyn& znacz-
nego zró%nicowania nast&pstw o charakterze + skalnym nale%y 
uzna* przyj&ty sposób ustalania tzw. podatkowej warto(ci nie-
ruchomo(ci (warto(* rynkowa lub czynszowa nieruchomo(ci, 
przyjmowana dla potrzeb ustalania podstawy opodatkowania) 
oraz wysoko(* przyj&tych stawek. Spo(ród pa'stw cz"onkow-
skich wyró%ni* mo%na tylko dwa, które maj$ wzgl&dnie wysokie 
wska)niki udzia"u podatku od nieruchomo(ci w PKB. S$ to: Wielka 
Brytania (3,4%) oraz Francja (2,3%). W systemie opodatkowania 
nieruchomo(ci we Francji oraz w Wielkiej Brytanii (tylko w odnie-
sieniu do nieruchomo(ci niemieszkalnych „Non-Domestic Rate”) 
za podstaw& opodatkowania przyjmuje si& warto(* czynszow$ 
nieruchomo(ci. Ponadto w obu krajach mamy do czynienia ze 
znaczn$ wysoko(ci$ nominalnych stawek podatku. 

W pozosta"ych pa'stwach tzw. starej Unii, np. w Austrii i Niem-
czech, widoczne s$ nieznaczne tendencje spadkowe. Udzia" po-
datków od nieruchomo(ci w PKB jest niewielki i nie przekroczy" 
0,3% w Austrii oraz 0,6% w Niemczech. Bez wzgl&du na przyj&t$ 
w danym kraju metod& wyceny nieruchomo(ci do celów po-
datkowych, warto(* stanowi$ca podstaw& opodatkowania po-
winna podlega* aktualizacji. Tymczasem w Austrii i Niemczech 
pobór podatków od nieruchomo(ci odbywa si& na podstawie 
wyceny nieruchomo(ci niezmienionej od kilkunastu, a nawet 
kilkudziesi&ciu lat. Tak wi&c ma"e znaczenie austriackiego i nie-
mieckiego podatku od nieruchomo(ci w redystrybucji PKB wyni-
ka z tego, %e warto(* podatkowa nieruchomo(ci w tych krajach 
znacznie odbiega od ich warto(ci rynkowej. Przyk"ady pa'stw, 
w których podj&to prób& odej(cia od modeli powierzchnio-
wych na rzecz opodatkowania ad valorem, to Estonia i #otwa. 
Okaza"o si& jednak, %e dzia"ania takie nie przynios"y radykalnych 
zmian. Co istotne, pomimo %e na #otwie podatek od nierucho-
mo(ci ma charakter ad valorem, ca"y czas trwa"y prace zwi$zane 
z reform$ jego konstrukcji. Dopiero od niedawna funkcjonuje 
ostateczna formu"a podatku. Inn$ przyczyn& znikomego zna-
czenia podatku od nieruchomo(ci mo%na wskaza* w esto'skim 
systemie podatkowym, w którym przedmiotem opodatkowania 
jest wy"$cznie ziemia.

Generalnie, wp"ywy podatkowe w krajach, w których wyst&pu-
j$ systemy katastralne, s$ zdecydowanie wy%sze ni% w przypadku 
systemów powierzchniowych. Trzeba tak%e doda*, %e i w pa'-
stwach, w których wymiar podatków od nieruchomo(ci oparto 
na danych zawartych w ewidencjach katastralnych, potencja" 
podatkowy jest ró%ny, na co wp"yw maj$ szczegó"owe rozwi$za-
nia przyj&te w poszczególnych pa'stwach europejskich. 

Dr Pawe" Felis – pracownik Katedry Finansów Przedsi&biorstwa w Szkole G"ównej Handlowej w Warszawie.

Tab. 1. Regularne podatki od nieruchomo#ci w stosunku 
do PKB (w %) w 27 krajach UE w okresie 1995–2010 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010
Austria 0,3 0,2 0,2 0,2
Belgia 1,2 1,2 1,2 1,3
Bu"garia 0,1 0,1 0,1 0,3
Cypr 0,3 0,4 0,6 0,6
Czechy 0,2 0,2 0,2 0,2
Dania 1,0 1,0 1,1 1,4
Estonia 0,4 0,4 0,3 0,4
Finlandia 0,5 0,4 0,5 0,6
Francja 1,8 1,9 2,1 2,3
Grecja 0,2 0,2 0,1 0,3
Hiszpania 0,6 0,7 0,7 1,0
Holandia 0,6 0,6 0,7 0,5
Irlandia 0,8 0,6 0,6 0,9
Litwa 0,3 0,5 0,3 0,4
Luksemburg 0,1 0,1 0,1 0,1
#otwa 1,0 0,9 0,7 0,8
Malta1 0 0 0 0
Niemcy 0,6 0,5 0,5 0,5
Polska 1,0 1,1 1,3 1,2
Portugalia 0,4 0,4 0,5 0,6
Rumunia 0,3 0,5 0,5 0,7
S"owacja 0,4 0,5 0,5 0,4
S"owenia 0,4 0,4 0,4 0,5
Szwecja 0,8 1,0 0,9 0,8
W&gry 0,1 0,2 0,2 0,3
Wielka Brytania 3,0 3,1 3,3 3,4
W"ochy 0,8 0,8 0,8 0,6
UE-27 0,6 0,7 0,7 0,7

1 Brak opodatkowania posiadanych nieruchomo(ci.
,ród"o: na podstawie Taxation trends in the European Union, 2012 edition.

SYSTEMY OPODATKOWANIA NIERUCHOMO!CI W EUROPIE 
Systemy opodatkowania nieruchomo(ci w Europie s$ znacz-

nie zró%nicowane. Problematyka podatków maj$tkowych nie jest 
obj&ta dyrektywami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej. Trudno 
tak%e wskaza* mi&dzynarodowe standardy wyznaczaj$ce pod-
stawowe zasady konstrukcji podatków od posiadanych nieru-
chomo(ci. Generalnie, obowi$zuj$ce w pa'stwach europejskich 
systemy opodatkowania nieruchomo(ci2 mo%na podzieli* na 
dwie grupy (rys. 1):
•
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zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i we Francji zaobserwować można wysoką stawkę 

nominalną podatku. 

 W pozostałych krajach tzw. starej Unii, np. w Austrii i Niemczech obserwuje się 

niewielkie tendencje spadkowe. Udział podatków od nieruchomości w PKB jest nieduży     

i nie przekroczył 0,3% w Austrii oraz 0,6% w Niemczech. Bez względu na uwzględnianą 

w poszczególnych krajach metodę wyceny nieruchomości do celów podatkowych, wartość 

będąca podstawą opodatkowania powinna być na bieżąco aktualizowana. Tymczasem              

w Austrii i Niemczech podatki od nieruchomości są pobierane na podstawie wycen 

nieruchomości niezmienionych od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat [Marona B. 

2013, s. 120]. W związku z tym niewielkie znaczenie austriackiego i niemieckiego podatku 

od nieruchomości w redystrybucji PKB jest skutkiem tego, że wartość podatkowa 

nieruchomości w tych krajach jest inna od ich wartości rynkowej. Wśród krajów, które 

zrezygnowały z modeli powierzchniowych na rzecz opodatkowania ad valorem wymienić 

można Estonię i Łotwę. Jednakże działania te nie pociągnęły za sobą zauważalnych zmian. 

Zauważyć można również, że na Łotwie, gdzie jak wspomniano podatek od nieruchomości 

ma charakter ad valorem, przez długi okres czasu trwały prace nad jego rekonstrukcją. 

Dopiero od niedawna wdrożono ostateczną formułę tego podatku. Wśród innych źródeł 

niewielkiego znaczenia podatku od nieruchomości można wskazać na przykład Estonię, 

gdzie przedmiotem opodatkowania jest jedynie ziemia.  

 Podsumowując, wpływy podatkowe w krajach, w których istnieją systemy 

katastralne, są znacznie większe, niż w przypadku systemów powierzchniowych. Należy 

także zaznaczyć, że i w krajach, w których wymiar podatków od nieruchomości 

uzależniono od danych zgromadzonych w ewidencjach katastralnych, potencjał podatkowy 

jest odmienny, zaś przyczyną tego stanu rzeczy są szczegółowe rozwiązania przyjęte           

w konkretnych państwach europejskich.  
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Comparison of property taxation systems in the European Union 
 

Summary: In this paper an attempt has been made to characterize theoretical and 

empirical determinants of property taxation systems in the European Union with particular 

emphasis on the fiscal functions of property tax. The study was conducted based on the 

method for the analysis and critique of literature. Within the theoretical framework, this 

study touches upon such issues as: theoretical considerations of property taxation and the 

classification of property taxation systems within the European Union with a distinction 

between value systems and surface systems. At the practical level characteristics have been 

established of valuable property taxation systems in the European Union considering the 

range of subjective and objective methods for determining and updating the tax base as 

well as the amount of tax burden. Subsequently an analysis has been done of fiscal 

functions of property tax within the European Union. It has been noted that the role of the 

property tax in individual Member States of the European Union is different. Results 

indicate that the key cause of a significant variation in effects of a fiscal nature is the 

adopted method of determining the so-called tax value of the property (market value or 

rental value of the property, as determined for the purposes of establishing the tax base) as 

well as accepted rates. It was found that tax revenues in countries where cadastral systems 

exist are much greater than in the case of surface systems. It should also be noted that, in 

countries where the dimension of property taxes is made conditional on the data collected 

in cadastral records, the tax potential varies, and the reasons for this state of affairs are 

specific solutions adopted in specific European countries. 

Key words: property taxation systems, taxes, European Union. 


