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15 czerwca 2018 r. uchwalona została ustawa nowelizująca ustawę    

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja dotyczy zmian            

w obowiązujących od 1 stycznia b.r. przepisach o minimalnym 

podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. W nowym 

brzmieniu ustawy podatek ten określany jest przez ustawodawcę jako 

„podatek od przychodów z budynków”. 

 

Przedmiot opodatkowania 

 

Dotychczasowe, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., przepisy           

w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu środka trwałego, były 

skierowane do podatników posiadających nieruchomości komercyjne 

określonego typu, takie jak: 

 

• budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w Klasyfikacji 

Środków Trwałych jako: centrum handlowe, dom towarowy, 

samodzielny sklep i butik, pozostały handlowo-usługowy; 

 

• budynki biurowe sklasyfikowane w KŚT jako biurowe. 

 

Powstanie obowiązku podatkowego uzależnione było od wysokości 

wartości początkowej budynku. Aby budynek podlegał 

opodatkowaniu, jego wartość początkowa musiała przekraczać kwotę 

10 mln zł. Budynki, które nie zostały ujęte w wyliczonych powyżej 

kategoriach, niezależnie od ich wartości, nie były objęte podatkiem. 

 

Nowelizacja przewiduje przede wszystkim opodatkowanie 

minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków (ich 

części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.  
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Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać 

opodatkowaniu. Wyłączone z opodatkowania będą też te budynki, 

które zostały oddane do używania jedynie w niewielkiej części. Tym 

samym w przypadku, gdy łączny udział oddanej do używania 

powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej 

powierzchni użytkowej budynku, przychód z tego budynku nie będzie 

podlegać opodatkowaniu. 

 

Po nowelizacji przestaje mieć znaczenie typ budynku, 

albowiem objęte minimalnym podatkiem dochodowym zostają 

wszystkie budynki, niezależnie od ich klasyfikacji (m.in. mieszkalne, 

niemieszkalne, przemysłowe, magazynowe) położone na terytorium 

Polski. Z zakresu podatku zostały wyłączone jedynie przychody         

z budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach 

programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa 

społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy 

publicznej). 

 

Limit 10 mln złotych 

Wprowadzone na początku 2018 r. przepisy przewidywały 

uzależnienie powstania obowiązku podatkowego od wartości 

początkowej środka trwałego, która musiała przekraczać kwotę  

10 mln złotych. Podatnik mógł być wówczas właścicielem kilku 

budynków, z których każdy wart był po 9 mln złotych i żaden z nich 

nie podlegał opodatkowaniu.  

 

Po nowelizacji ulega zmianie sposób stosowania tego progu. Dotyczyć 

on będzie nie poszczególnych budynków, lecz podatnika i obejmie 

zsumowaną wartość wszystkich posiadanych przez podatnika 

budynków (jedna kwota wolna dla podatnika, a nie na każdy 

budynek). 
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Wysokość podatku 

 

Wskutek nowelizacji nie uległa zmianie stawka podatkowa         

i wciąż wynosi ona 0,035% podstawy opodatkowania. 

Podstawą opodatkowania jest zaś przychód, który stanowi ustalona 

na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa 

podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikającą               

z prowadzonej ewidencji. Natomiast w miesiącu, w którym środek 

trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa 

ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. 

Jednocześnie zastrzeżono, iż w przypadku gdy budynek został oddany 

do używania w części, przychód ustalać się będzie proporcjonalnie do 

udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej 

powierzchni użytkowej tego budynku. 

 

Termin wejścia w życie 

 

Co do zasady, uchwalone zmiany zaczną obowiązywać od 

dnia 1 stycznia 2019 r. Wyjątkowo jednak część rozwiązań, jako 

korzystnych dla podatników, będzie mogła mieć zastosowanie w roku 

podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. (z mocą 

wsteczną). Dotyczy to objęcia opodatkowaniem tylko budynków 

oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 

innej umowy o podobnym charakterze. Przepisy te mogą być 

wykorzystane przez podatników przy obliczaniu podstawy 

opodatkowania za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu          

31 grudnia 2017 r. Również od tego roku podatkowego podatnicy 

będą mogli wyłączyć z opodatkowania budynki handlowo-usługowe, 

jeżeli są wykorzystywane wyłącznie albo w głównym stopniu na 

własne potrzeby podatnika (dotychczas takim rozwiązaniem objęte 

były tylko budynki biurowe).  
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Wprowadzone mocą nowelizacji zmiany spowodowały, iż podatek ten 

nie będzie jak pierwotnie dotyczyć hipermarketów, galerii 

handlowych, lecz wszystkich budynków jeżeli generują przychody     

z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. 

Efektem nowelizacji będzie zatem objęcie „podatkiem od przychodów 

z budynku” każdego podatnika, jeśli wynajmuje innym podmiotom 

posiadane nieruchomości, a ich wartość przekracza 10 mln zł. 

 

W przypadku pytań związanych z przedmiotową nowelizacją 

zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. 

 

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy 

materiał jako informacyjny  i nie mający charakteru opinii lub 

porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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