
 

1. Kiedy występuje źródło przychodu 

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 8 ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:  

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa 

do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów 

jeżeli zostaje dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym 

nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. 

 
2. Co należy zrobić 

Dotyczy nieruchomości i praw majątkowych nabytych od  01.01.2009 r. 

Do sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte po 1 stycznia 2009r. stosuje się art. 30e ust. 1 i 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym podatek od dochodu 

z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Sprzedaż 

nieruchomości należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT -39 składanym do 30 

kwietnia następnego roku. W tym terminie należy również wpłacić podatek.  

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w niektórych przypadkach mogą korzystać 

ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 131 

ustawy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem dochody z odpłatnego 

zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków 

poniesionych na własne cele mieszkaniowe w  przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości 

i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia , nie później niż w okresie dwóch 

lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia 

tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.  

Jeśli podatnik chce skorzystać z tego zwolnienia wówczas składa również zeznanie PIT-39 

wskazując jaką kwotę przychodu ze sprzedaży nieruchomości ma zamiar wydatkować na własne 

cele mieszkaniowe. Jeśli podatnik nie wydatkuje w ciągu dwóch lat wskazanej kwoty wówczas 

składa korektę zeznania i płaci zaległy podatek wraz z należnymi odsetkami od zaległości 

podatkowej.  

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku urząd wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie 

określenia wysokości zobowiązania podatkowego i wydaje stosowną decyzję.  

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw 

majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 

21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Stosownie do art. 21 ust. 25 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa 

się: 

1. wydatki poniesione na: 

a. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu 

lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim pawie, 

związanych z tym budynkiem lub lokalem, 

b. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim 

prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,  

c. nabycie gruntu pod budowę mieszkalnego lub udziału w takim gruncie prawa użytkowania 

wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową 

budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, 



grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, 

d. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego 

części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

e. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku 

mieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia 

niemieszkalnego 

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej , 

2. wydatki poniesione na: 

a. spłatę kredytu ( pożyczki ) oraz odsetek od tego kredytu ( pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art 10 

ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt. 1, 

b. spłatę kredytu ( pożyczki ) oraz odsetek od tego kredytu ( pożyczki ) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), na spłatę kredytu ( pożyczki ), o którym mowa w lit. a), 

c. spłatę każdego kolejnego kredytu ( pożyczki ) oraz odsetek od tego kredytu ( pożyczki ) 

zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu ( pożyczki) , o których mowa w lit. a) lub b) 

-- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. 

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny 

budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, 

lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego 

podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. 

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych 

od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele 

mieszkaniowe ( art. 21 ust. 27 ww. ustawy). 

Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za 

wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 

1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału 

w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub  

2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części 

przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

Gdzie pobrać druk: 

- zeznanie można pobrać w Urzędzie Skarbowym w Grójcu na Sali Obsługi Podatnika 

- na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl, 

- przesłać drogą elektroniczną korzystając z portalu podatkowego.  

 
3. Prawa przysługujące podatnikowi 

Prawa przysługujące podatnikowi w trakcie prowadzonego postępowania 

1) czynny udział w każdym stadium postępowania wyjaśniającego lub podatkowego, w tym: 

a) przeglądanie akt sprawy, 

b) sporządzanie notatek, kopii lub odpisów, 



c) żądanie uwierzytelnienia odpisów, 

d) prawo wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału wraz z dostarczaniem nowych 

dokumentów. 

2) Prawo wniesienia odwołania od decyzji do organu II instancji.  

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem 

Naczelnika Urzędu Skarbowego do Dyrektora Izby Skarbowej. Odwołanie powinno zawierać 

zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazać dowody uzasadniające żądanie. 

 
4. Podstawa prawna 

- Art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a-c i ust.3; art.21 ust 25, art. 21 ust.1 pkt.131; ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)  

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.613). 

 
 

 


