
Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych nabytych w okresie od 01 stycznia 2007r.do 31 grudnia 2008r. 
 

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 (pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) uzyskany w powyższy sposób można: 

1)  opodatkować 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art.30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas podatek jest 

płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia 

roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie. 

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.  

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw 

majątkowych a kosztami uzyskania przychodu, jakie przy tego rodzaju sprzedaży przysługują , powiększony o sumę odpisów 

amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych można 

uwzględnić udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 

zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. 

Za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny 

nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich 

posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta 

do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania 

podatkiem od spadków i darowizn. 

Wysokość nakładów będzie ustalana na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.  

W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych dochód ustala się u każdej ze stron umowy na 

zasadach, o których mowa wyżej. 

2) Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 126 wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia : 

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, 

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, 

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,  

d) prawa do domu jednorodzinnego lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym 

powyżej na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. 

Powyższe zwolnienia ma zastosowanie do przychodów podatnika, którzy we właściwym urzędzie skarbowym złożą oświadczenie że 

spełniają warunki do zwolnienia. Oświadczenie to należy złożyć w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy w którym nastąpiło 

zbycie.  

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. 

Złożenie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. 

 

3. Realizacje i sankcje 
 

Samo złożenie oświadczenia nie powoduje prawa do zwolnienia z podatku. 

Następuje to po spełnieniu ustawowych warunków tj. zameldowanie w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym na pobyt stały na okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.  

Jeżeli nie zostanie spełniony powyższy warunek transakcję sprzedaży należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek w wysokości 19% od 

uzyskanego dochodu. 

 

4. Podstawa Prawa 
 

- Art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a-c i ust.3; art.21 ust.1 pkt 126, ust.21, ust.22 art.30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2008r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian.). 

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

 


