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Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32) ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., wolne od podat-
ku są m.in. przychody uzyskane ze sprze-
daży nieruchomości i praw majątkowych 
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c):
a) w części wydatkowanej nie później niż 
w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
� na nabycie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej budynku mieszkalnego, jego 
części lub udziału w takim budynku, lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nie-
ruchomość lub udziału w takim lokalu, 
a także na nabycie gruntu lub udziału 
w gruncie albo prawa użytkowania wie-
czystego gruntu lub udziału w takim pra-
wie, związanych z tym budynkiem lub lo-
kalem,
� na nabycie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu mieszkalnego lub 
udziału w takim prawie, prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszka-
niowej lub udziału w takim prawie,
� na nabycie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, 

prawa użytkowania wieczystego gruntu 
lub udziału w takim prawie przeznaczo-
nych pod budowę budynku mieszkalnego, 
w tym również gruntu lub udziału w grun-
cie albo prawa wieczystego użytkowania 
gruntu lub udziału w takim prawie z roz-
poczętą budową budynku mieszkalnego,
� na budowę, rozbudowę, nadbudowę, 
przebudowę, remont lub modernizację 
własnego budynku mieszkalnego, jego 
części lub własnego lokalu mieszkalnego, 
położonych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,
� na rozbudowę, nadbudowę, przebudo-
wę lub adaptację - na cele mieszkalne - 
własnego budynku niemieszkalnego, jego 
części, własnego lokalu niemieszkalnego 
lub własnego pomieszczenia niemieszkal-
nego, położonych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,
e) w części wydatkowanej, nie później niż 
w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na 
spłatę kredytu lub pożyczki, a także odse-
tek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych 
na cele, o których mowa w lit. a), w banku 
lub w spółdzielczej kasie oszczędnościo-
wo-kredytowej, mających siedzibę na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
również na spłatę kredytu lub pożyczki 
oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki 
zaciągniętych przed dniem uzyskania tych 
przychodów,

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, 
że podatnicy mają prawo do skorzystania 
ze zwolnienia od podatku wskazanego 
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 
grudnia 2006 r. w każdym przypadku wy-
datkowania, w przewidzianym ustawą ter-
minie, przychodu uzyskanego z odpłatne-
go zbycia nieruchomości lub praw mająt-
kowych na spłatę kredytu zaciągniętego 
na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 
a) tej ustawy (tj. cele mieszkaniowe), 
w brzmieniu obowiązującym do 31 grud-
nia 2006 r. Bez znaczenia w tym przypad-
ku jest natomiast data zaciągnięcia kredy-
tu (pożyczki) i której nieruchomości lub 
prawa majątkowego ten kredyt (pożyczka) 
dotyczy. 
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prawo korzystać m. in. podatnicy, którzy 
przeznaczyli przychód uzyskany z odpłat-
nego zbycia nieruchomości na spłatę kre-
dytu zaciągniętego na nabycie zbytej nie-
ruchomości, pod warunkiem, że jest to 
nieruchomość wymieniona w art. 21 ust. 1 
pkt 32 lit. a). Przesłanką zastosowania 
zwolnienia dotyczącą kredytu jest wyłą-
cznie zawarcie umowy kredytowej przed 
dniem uzyskania przychodów ze sprze-
daży nieruchomości. Zastosowanie zwol-
nienia w żaden sposób nie jest uzależnio-
ne od sposobu oraz terminu spłaty tego 
kredytu, tj. nie ma znaczenia, czy kredyt 
był spłacany i w jakiej części przed sprze-
dażą nieruchomości.
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