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Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych jednym 
ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:
1. nieruchomości lub ich części oraz udziału 
w nieruchomości,
2. spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz 
prawa do domu jednorodzinnego w spół-
dzielni mieszkaniowej,
3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
4. innych rzeczy,
— jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wy-
konaniu działalności gospodarczej i zostało 
dokonane w przypadku odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych określo-
nych w lit. a-c — przed upływem pięciu lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, 
a innych rzeczy — przed upływem pół roku, 
licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło 
nabycie; w przypadku zamiany okresy te od-
noszą się do każdej z osób dokonującej 
zamiany.

W związku z powyższym, co do zasady każda 
czynność prawna mająca za przedmiot od-
płatne zbycie nieruchomości i innych praw 
wymienionych powyżej stanowi źródło przy-
chodów jeżeli zostanie dokonana przed upły-
wem pięciu lat, licząc od końca roku kalenda-
rzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wy-
budowanie i nie następuje w wykonaniu 
działalności gospodarczej.

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy sta-
nowi, iż wolne od podatku dochodowego są 
dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości 
i praw majątkowych, o których mowa w art. 
30e, w wysokości, która odpowiada iloczyno-
wi tego dochodu i udziału wydatków ponie-
sionych na własne cele mieszkaniowe w przy-
chodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości 
i praw majątkowych, jeżeli począwszy od 
dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w ok-
resie dwóch lat od końca roku podatkowego, 
w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przy-
chód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości 
lub tego prawa majątkowego został wydat-
kowany na własne cele mieszkaniowe; udo-
kumentowane wydatki poniesione na te cele 
uwzględnia się do wysokości przychodu 
z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 
majątkowych. 

Zgodnie z interpretacją z dnia 18 maja 2012 r. 
(sygn. IPPB1/415-161/12-4/MS) wynika, że 
„przeznaczenie przez Wnioskodawcę przy-
chodu uzyskanego z odpłatnego zbycia loka-
lu mieszkalnego będzie mogło korzystać ze 
zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 
pkt 131, pod warunkiem, że zakupiony lokal 
kwalifikowany był w chwili zakupu jako lokal 
mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, 
czy po zakupie lokal mieszkalny będzie wy-
najmowany przez Wnioskodawcę. Możliwości 
skorzystania z przedmiotowej ulgi nie regu-
luje bowiem późniejsze przeznaczenie zaku-
pionego lokalu. Aby skorzystać z przedmio-

towego zwolnienia przychód uzyskany ze 
sprzedaży musi zostać wydatkowany nie póź-
niej niż w okresie dwóch lat od sprzedaży na 
nabycie określonych ww. zwolnieniem nieru-
chomości”.

Podsumowując, prawo dla skorzystania ze 
zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 
pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych zależy od tego czy zakupio-
ny lokal kwalifikowany był w chwili zakupu 
jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia nato-
miast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkal-
ny będzie wynajmowany.
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