
Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych nabytych przed 1 stycznia 2007r. 
 

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 odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane 

przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie ; w przypadku zamiany 

okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. 

 

2. Co należy zrobić 
 

Przychód uzyskany w powyższy sposób można: 

- opodatkować, zgodnie z art.28 ust.2 ustawy, 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

- Wówczas podatek płatny jest bez wezwania, w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży, na rachunek urzędu skarbowego 

właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności 10% podatku podatnik obowiązany jest złożyć deklarację o 

osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym - 

PIT-23.  

- przeznaczyć, zgodnie z art.28 ust.2a ustawy na cele wymienione w art.21 ust.1 pkt 32 lit. a ) lub lit.e ) ustawy.  

- Wówczas, również w terminie 14 dni od daty sprzedaży, należy złożyć stosowne oświadczenie o zamiarze wydatkowania kwoty uzyskanej 

z tej transakcji zgodnie z założeniami ww art.21 ustawy. W przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólność małżeńską 

stosowne dokumenty składa każdy z małżonków, dzieląc przychód po połowie. 

 

Z treści art.21 ust.1 pkt.32 lit. a) i lit. e) ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: 

- nieruchomości lub praw majątkowych określonych w cytowanym art.10 ust.1 pkt. 8 ustawy w części wydatkowanej na 

nabycie/wybudowanie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży: 

- 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 prawie, 

związanych z tym budynkiem lub lokalem,  

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,  

- gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku 

mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z 

rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,  

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego 

lokalu mieszkalnego,  

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego 

lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, lub na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub 

pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa powyżej, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki 

zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów. 

 

Wyżej cytowany art.21 ustawy nie ma zastosowania jeżeli przychód ze sprzedaż lub zamiany jest wydatkowany na cele rekreacyjne. 

 

Wolne, w całości od opodatkowania ww podatkiem są przychody uzyskane ze sprzedaży ww nieruchomości lub praw majątkowych nabytych  

w drodze spadku lub darowizny. 

 

Przykładowe oświadczenie podatnika o przeznaczeniu uzyskanego przychodu na cele określone w art.21 ust.1 pkt 32 lit. a) i lit. e) w ww ustawy  

z uwagi na brak jednolitego wzoru powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko, Nr NIP, 

2) adres zamieszkania w dniu składania oświadczenia, 

3) data i numer aktu notarialnego sprzedaży, 

4) kwotę uzyskanego przychodu, 

5) datę i podpis. 

 

W przypadku zmiany adresu zamieszkania podatnik winien niezwłocznie poinformować Urząd Skarbowy ,w którym złożono powyższe oświadczenie.  

 

Sala Obsługi Podatników, stanowisko „Podatek dochodowy od osób fizycznych” 

 

3. Opłaty skarbowe 
 

Złożenie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. 

 

4. Realizacja i sankcje 
 

Samo złożenie oświadczenia nie powoduje nabycia prawa do zwolnienia z podatku. 

Następuje po spełnieniu ustawowych warunków tj.: wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe w ustawowym dwuletnim terminie. 

Urząd wzywa do okazania dokumentów celem potwierdzenia wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw 

majątkowych, o ile podatnik nie przedłoży ich, po upływie ww terminu. 



 

Jeżeli nie zostaną spełnione omawiane warunki, uprawniające do uzyskania przedmiotowego zwolnienia (w całości lub części), podatek jest płatny 

najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi: 

1) od 14 dnia po dacie sprzedaży do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę 

pobieranych od zaległości podatkowych, 

2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za 

zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. 

 

W omawianym przypadku podatnik obowiązany jest złożyć deklarację PIT-23, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku urząd wszczyna  

z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego i wydaje stosowną decyzję. 

 

5. Prawa przysługujące podatnikowi  
 

W trakcie prowadzonego postępowania podatkowego strona ma prawo czynnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania 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. 

 

Ma również 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. 

 
6. Podstawa prawna 
 

- Art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a-c i ust.3; art.21 ust.1 pkt.32; art.28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.) 

 


