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Jest to pytanie podstawowe, a praktyka 
udziela na ten temat co najmniej dwóch 
sprzecznych odpowiedzi:
pierwsza: ustawa określa warunki prawne 
stosowania korekty, które nie mogą mieć 
mocy wstecznej, czyli obejmować nawet 
pośrednio okresu przed jej wejściem w ży-
cie, czyli „pierwsze zasiedlenie” musi nastą-
pić pod rządami tej ustawy,
druga: pojęcie „pierwszego zasiedlenia” 
odnosi się do zjawiska obiektywnego 
(pierwsza sprzedaż lub wynajem po wybu-
dowaniu), a ustawa może powołać się na 
zdarzenia rodzące skutki prawnopodat-
kowe, które miały miejsce w przeszłości, 
zwłaszcza gdy skutek ten jest korzystny 
dla podatnika, bo oznacza zwolnienie 
z podatku.

Przyjmując pierwszy z powyższych pog-
lądów wszystkie budynki i budowle, które 
były wybudowane przed dniem 1 maja 
2004 r., są w chwili dostawy opodatkowa-

ne, chyba że dopiero po tej dacie były 
przedmiotem pierwszego zasiedlenia 
w wyniku czynności podlegających opo-
datkowaniu, czyli – mówiąc po ludzku – 
choć raz zostały wynajęte (nawet na jeden 
dzień – wyjątkowy nonsens) albo choć raz 
zbyte w wyniku dostawy. Gdy dokonano 
w nich większych modernizacji (co naj-
mniej 30% wartości początkowej) – oczy-
wiście po dacie, to zdarzenie to jest trak-
towane na równi z pierwszym zasiedle-
niem, czyli zbycie zmodernizowanej nieru-
chomości w ciągu dwóch lat od tej moder-
nizacji jest opodatkowane.
 
Przyjmując natomiast drugą definicję na-
leży badać, czy w bliższej lub dalszej prze-
szłości budynek lub budowla były pod-
miotem owego „pierwszego zasiedlenia”. 
Jeśli tak, to wszystkie tak zasiedlone nieru-
chomości od dnia 1 maja 2004 r. są zwol-
nione od podatku, chyba że są wciąż uży-
wane przez podmiot, który je wybudował, 

wówczas ich zbycie jest opodatkowane.

Jak widać skutek podatkowy obu doktryn 
jest różny. Która jest prawdziwa? Sądzę, że 
obie, a podatnik powinien konsekwentnie 
opowiedzieć się i stosować jedną z nich. 
Prawdopodobnie ostatecznie zwycięży 
druga: wskazują na to interpretacje urzę-
dowe, choć prezentowane tam poglądy 
nie są zbyt klarowne. 

Co to jednak oznacza dla udzielenia odpo-
wiedzi na zadane pytanie w tytule niniej-
szego artykułu? Tylko tyle, że korekta do-
konana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy do-
tyczy tylko nieruchomości oddanych do 
użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. gdyż 
zostały nabyte z podatkiem należnym od 
tej dostawy w rozumieniu tej ustawy. 
A ten przypadek wystąpi tylko wówczas, 
gdy dostawa ta nastąpi przed „pierwszym 
zasiedleniem” w ciągu dwóch lat od tego 
zdarzenia lub po zakończonej moderniza-
cji, której wartość przekroczyła 30% war-
tości początkowej.
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