Kontrowersje wokół podatku od kabli telekomunikacyjnych w pasie drogowym
Wpisany przez RR
Pon, 20 sty 2014

Na 22 stycznia wyznaczono w Ministerstwie Finansów termin posiedzenia Zespołu ds. Systemu
Finansów Publicznych, na którym omawiana będzie kwestia podatku od kabli w kanalizacji dowiedział się rpkom.pl. Serwis opisuje kontrowersje, które narosły wokół tego tematu.

Polska administracja jest w sprawie kabla i jego klasyfikacji podatkowej podzielona. Gminy są
za, województwa przeciwko. Formalnie przyczyną sporu jest kwestia interpretacji czy kabel jest
budowlą (nieruchomością), czy też nie jest. Sprawę próbowała uregulować na dobre „znosząc"
podatek od kabla w 2010 r. tzw. Megaustawa, której celem było m.in. usprawnienie inwestycji
budowlanych w tym inwestycji związanych z budową sieci telekomunikacyjnych.

Ponieważ mimo wszystko to, czy kabel w kanalizacji teletechnicznej jest nieruchomością czy
nie jest bywało w sądach kwestią sporną, MAiC w ramach noweli ustawy o samorządzie
gminnym i niektórych innych ustawach dąży do niwelacji rozbieżności interpretacyjnych.

To nie podoba się zainteresowanym. Gminy, którym brakuje pieniędzy na własne (nierzadko
pilne, istotne społecznie) projekty i które latami procesowały się z Orange Polska – nie zgadzają
się na zmniejszenie wpływów budżetowych i są przeciwne ostatecznemu zniesieniu
opodatkowania (w mediach padała kwota 1 mld zł o który ponoć walczą).

Inwestorzy – czyli zarówno firmy prywatne, jak i województwa – chcą zaś bronić efektywności
projektów internetowych: notyfikowanych w Komisji Europejskiej sieci szerokopasmowych.
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Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i jednocześnie szef Związku
Województw Rzeczypospolitej Polskiej zaapelował (w grudniu ub.r.) do przedstawicieli
samorządów gminnych o wycofanie się z pomysłu objęcia podatkiem od nieruchomości
światłowodów umieszczonych w kanalizacji.

„Pragnę w imieniu samorządów województw RP, wyrazić głęboki sprzeciw co do wprowadzenia
tego pomysłu" – napisał w liście do minister Elżbiety Bieńkowskiej Jacek Protas. ZWRP broni
tym samym interesów województw budujących sieci światłowodowe w ramach pespektywy
finansowej 2007-2013.

Źródło: rpkom.pl, polskaszerokopasmowa.pl
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