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W rocznicę
Porozumień Jastrzębskich
W 31. rocznicę podpisania Porozumień
Jastrzębskich delegacje wszystkich organizacji związkowych skupionych w FZZG
JSW SA złożyły kwiaty na grobie Jarosława Sienkiewicza, ich faktycznego twórcy.
Uroczystość miała miejsce 2 września na
cmentarzu w Jastrzębiu-Zdroju.

Jarosław Sienkiewicz był aktywnym
działaczem społecznym, który potrafił
wzbudzić optymizm i chęć walki o prawa
pracownicze. Dzięki takim ludziom jak on,
górnikom udało się wywalczyć wolne soboty
i niedziele oraz likwidację czterobrygadowego systemu pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 13 września 2011 roku, że wyrobiska górnicze nie
są budowlami i nie podlegają opodatkowaniu. To dobra wiadomość dla branży
górniczej.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał
pytanie prawne, jakie w czerwcu  r.
zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach w zakresie konstytucyjności
przepisów definiujących pojęcie budowli
na potrzeby opodatkowania podatkiem od
nieruchomości.
Trybunał Konstytucyjny wydał tzw.
orzeczenie interpretacyjne. Z sentencji wyroku wynika, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiujące pojęcie
budowli są zgodne z Konstytucją, jednak
wyłącznie pod warunkiem, że nie odnoszą
się do podziemnych wyrobisk górniczych
a mogą odnosić się do obiektów i urządzeń
zlokalizowanych w tych wyrobiskach.
W przekonaniu Trybunału, niejasnych
regulacji podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników, a ich
analogiczne czy rozszerzające stosowanie
jest niedopuszczalne w każdym przypadku,
gdy ma na celu zwiększenie obowiązków
podatkowych.

Jednocześnie zdaniem Trybunału, zastosowanie podstawowych reguł wykładni
prowadzi do wniosku, że opodatkowanie
podatkiem od nieruchomości podziemnych
wyrobisk górniczych jest wykluczone, skoro
nie są one obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, lecz przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze
powstałą w wyniku prac górniczych, co bezspornie wynika z ustawy Prawo geologiczne
i górnicze.
– Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego to dla Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i całego polskiego górnictwa
bardzo pozytywny sygnał. Zdajemy sobie
sprawę, że jeszcze długa droga przed nami,
natomiast wierzymy, że to początek korzystnych zmian na rzecz górnictwa. Sądy
administracyjne i organy podatkowe powinny od tej pory kierować się orzeczeniem
Trybunału. Czekamy zatem na pozytywne i sprawne zakończenie toczących się
postępowań w naszych indywidualnych
sprawach. Pozwoli to na rozwiązanie ok.
 mln utworzonych na ten cel rezerw,
a także odzyskanie około  mln zapłaconego już podatku – powiedział Jarosław
Zagórowski, prezes JSW.

JSW SA

JSW SA chce odzyskać
161 milionów złotych zapłaconego podatku

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego pozwoli JSW SA rozwiązać ok. 274 mln zł rezerw i ubiegać
się o zwrot ok. 161 mln zł zapłaconego podatku

