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Sprzedaż przez podatnika nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca 
roku, w którym ją nabył lub wybudował, jest opodatkowana 19% podatkiem dochodowym. 
Podstawą obliczenia należnego podatku jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym 
z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami jej nabycia lub wybudowania, powięk-
szona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Podatnik może jednak skorzystać z ulgi przy 
sprzedaży nieruchomości. Warunki jej stosowania przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. 
Na podstawie tego przepisu zwolnieniu z pdof podlega dochód uzyskany ze sprzedaży 
nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wy-
datków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia 
nieruchomości, jeżeli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, 
w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, przychód uzyskany z tego zbycia 
został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.

Co należy rozumieć przez wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, zostało 
przez ustawodawcę wprost zdefiniowane w art. 21 ust. 25 updof. Do wydatków tych 
należą m.in. wydatki na nabycie innej nieruchomości, jej remont oraz spłatę kredytów 
zaciągniętych na nabycie nieruchomości.

1. Zakup nieruchomości jako warunek skorzystania z ulgi

1.1. Zakup udziałów w lokalu mieszkalnym należącym do męża 

Podatniczka, która przeznaczyła środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży odziedzi-
czonej nieruchomości na nabycie udziałów w lokalu mieszkalnym, w którym zamiesz-
kuje, a który należy do majątku odrębnego jej męża, ma prawo do skorzystania ze 
zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

MF
 W myśl art. 33 pkt 2 Kodeksu do majątku osobistego każdego z małżonków na-
leżą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chy-
ba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Oznacza to, że skoro mał-

żonek Wnioskodawczyni (a nie oboje małżonkowie) nabył nieruchomość w darowiźnie, to 
weszła ona do jego majątku osobistego, bez względu na istniejącą w małżeństwie wspól-
ność ustawową. Tym samym dopuszczalne jest, aby małżonkowie zawarli między sobą 
umowę sprzedaży udziału w nieruchomości, która stanowi wyłączną własność jednego 
z nich. 

Reasumując, stwierdzić należy, że środki finansowe pochodzące ze sprzedaży 
w 2012 r. udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych przez Wnioskodawczynię tytułem 
dziedziczenia w 2009 r. oraz w 2012 r., które planuje wydatkować na zakup udziału 
w nieruchomości stanowiącej wyłączną własność małżonka, mogą stanowić wydatki na 
własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 września 2014 r., 
sygn. ILPB2/415-707/14-2/ES
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1.2. Zakup lokalu w celu przekazania go w formie darowizny 

Podatnik, który dokona darowizny lokalu mieszkalnego zakupionego ze środków po-
chodzących ze sprzedaży innej nieruchomości, nie ma prawa do skorzystania ze zwol-
nienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

MF
 (…) w przypadku gdy Wnioskodawca planuje po przeznaczeniu środków ze sprzeda-

ży nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego dokonać jego darowizny na rzecz 
córki, to nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem ustawodaw-
cy jest zwolnienie z opodatkowania dochodu, gdy środki ze sprzedaży zostaną wydatkowane 
na realizację własnych celów mieszkaniowych. Darowizna nieruchomości córce, a w konse-
kwencji wyzbycie się tytułu własności nieruchomości powoduje, że nie można mówić o reali-
zowaniu osobistych celów mieszkaniowych Wnioskodawcy poprzez nabycie lokalu mieszkal-
nego, do którego Wnioskodawcy przysługuje prawo własności. Tym samym darowizna lokalu 
mieszkalnego powoduje, że taka sytuacja nie korzysta ze zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W rezultacie Organ nie może potwierdzić prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy, że 
zachowa prawo do ulgi, darując nabyty lokal mieszkalny córce. Darowizna lokalu mieszkal-
nego na rzecz córki spowoduje, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do skorzystania 
ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży, ponieważ Wnioskodawca w efekcie 
wydatkuje środki na nabycie lokalu mieszkalnego, który nie będzie stanowił jego własności, 
a więc wydatkuje środki na nabycie lokalu dla córki. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2015 r., 
sygn. IPPB2/4511-91/15-2/AS

Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof jest 

przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Or-
gan podatkowy słusznie uznał, że podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli 
w chwili zakupu lokalu mieszkalnego wie, że krótko po zakupie daruje go innej osobie. 
W takim przypadku skoro podatnik zamierza szybko wyzbyć się tytułu własności do loka-
lu mieszkalnego, jego działanie świadczy o tym, że nie zamierza go nabyć na własne cele 
mieszkaniowe. Celem jego działania jest wyłącznie chęć skorzystania ze zwolnienia, a nie 
poniesienie wydatków na realizację własnych celów mieszkaniowych. Sytuacja taka nie 
różni się niczym od tej, w której podatnik podarowałby środki ze sprzedaży nieruchomo-
ści członkowi rodziny, aby to on dokonał wydatków na nabycie lokalu mieszkalnego. W ta-
kim przypadku środki pochodzące ze sprzedaży nie korzystałyby jednak ze zwolnienia na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

1.3. Zawarcie umowy przedwstępnej na zakup lokalu
Podatnik, który zawarł umowę przedwstępną na zakup lokalu mieszkalnego i na jej 

podstawie dokonywał wpłaty kolejnych rat ze środków pochodzących ze sprzedaży innej 
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nieruchomości, nie ma prawa do zwolnienia, jeżeli umowa ostateczna zostanie podpisa-
na po upływie dwóch lat od końca roku, w którym zbyto nieruchomość.

MF
 (…) stwierdzić należy, że zarówno zawarcie umowy przedwstępnej, jak też dokona-
nie, stosownie do tej umowy, wpłat na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić 
do nabycia własności nieruchomości lub praw, ale nie są z nim równoważne. Treś-

cią umowy przedwstępnej jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przyrze-
czonej (przenoszącej własność), lecz tej własności sama umowa nie przenosi. Brak zawar-
tej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości lub lokalu 
mieszkalnego w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłat-
ne zbycie, ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tych rzeczy lub praw we 
wskazanym okresie, a tym samym powoduje utratę warunku do skorzystania ze zwolnienia 
od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. (…) 

Mając powyższe na uwadze, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie zwolnienia dochodu z odpłat-
nego zbycia budynku mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli naby-
cie w formie aktu notarialnego lokalu mieszkalnego nastąpi po upływie terminu, o którym 
mowa w tym przepisie – jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2015 r. 
sygn. IPPB4/4511-691/15-4/AK

Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof jest 

przeznaczenie przychodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości na nabycie innej 
nieruchomości w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym sprzedaż nastąpiła. Do na-
bycia własności nieruchomości dochodzi na podstawie umowy ostatecznej zawieranej 
w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna nie przenosi własności nieruchomości. 
Dlatego jeżeli podatnik nie zawrze umowy ostatecznej w wyznaczonym przez ustawo-
dawcę terminie, nie spełnia warunku uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. 

2. Wydatki remontowe – jako warunek skorzystania z ulgi

2.1.  Rodzaje wydatków remontowych, które uprawniają do 
korzystania z ulgi

Podatnik, który przeprowadził prace remontowe polegające ma wymianie instalacji 
elektrycznej i drzwi wejściowych, montażu nowych okien i drzwi wewnętrznych, skuciu 
odpadających tynków, położeniu gładzi i malowaniu całego mieszkania, cyklinowaniu 
podłóg, oczyszczeniu i pomalowaniu starych żeliwnych grzejników, ma prawo do zwolnie-
nia. Nie uprawnia do zwolnienia przeznaczenie części środków uzyskanych ze sprzedaży 
nieruchomości na wymianę starej stolarki w zabudowanych na stałe szafach.
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MF
 Przyjmując, za Wnioskodawcą – co zostało przez niego wskazane we wniosku i uzupeł-

nieniu do wniosku – że realizacji prac remontowych w lokalu mieszkalnym w W. doko-
nuje po dacie zbycia lokalu mieszkalnego w C., tj. 24 października 2014 r., stwierdzić 

na leży, że Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego 
w art. 21 ust. 25 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131, dokonując następujących wydatków na 
własne cele mieszkaniowe, jak: wymiana instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych, nowych okien, 
drzwi wewnętrznych, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, skucie starych tynków, położenie szlich-
ty i malowanie lokalu mieszkalnego, oczyszczenie i pomalowanie starych żeliwnych grzejników (…).

Natomiast nie będzie stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe wymiana starej 
stolarki w zabudowanych na stałe szafach. Wydatek ten związany jest bowiem z wyposaże-
niem mieszkania i jako taki nie może być traktowany na równi z wydatkami remontowymi. 
Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi 
w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszka-
nia, zatem nie ma charakteru prac budowlanych – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 639/05. Wymiana starej stolarki w zabu-
dowanych na stałe szafach nie jest zatem wydatkiem związanym z remontem (czy moderni-
zacją) budynku mieszkalnego.

Zatem, mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony stan fak-
tyczny, stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę ze środków uzyska-
nych ze sprzedaży mieszkania na wymianę starej stolarki w zabudowanych na stałe szafach 
nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym wydatkowanie kwot na 
ten cel nie uzasadnia zwolnienia z opodatkowania. Natomiast poniesienie pozostałych wy-
datków wymienionych we wniosku będzie uprawniało Wnioskodawcę do przedmiotowego 
zwolnienia, o ile zostało dokonane w terminie dwóch lat od daty zbycia lokalu mieszkalnego, 
tj. 24 października 2014 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2015 r., 
sygn. IPPB1/4511-544/15-4/KS1

Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof jest prze-

znaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszka-
niowe. Za wydatki poniesione na ten cel ustawodawca uznał m.in. wydatki przeznaczone 
na remont własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) updof). Jednocześnie 
ustawodawca nie zdefiniował, co należy rozumieć przez pojęcie remontu. Robią to organy 
podatkowe w wydawanych interpretacjach. Ich zdaniem, aby zdefiniować pojęcie remontu, 
należy odwołać się do przepisów Prawa budowlanego. Wynika z nich, że remont to wykony-
wanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworze-
niu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszczalne 
jest stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. Organy po-
datkowe podkreślają jednocześnie, że tylko prace remontowe ściśle związane z lokalem 
mieszkalnym mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe. Za taki wydatek nie moż-
na uznać prac związanych z wyposażeniem mieszkania, np. z jego umeblowaniem. 
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2.2. Montaż szaf wnękowych 

Podatnik, który przeznaczył środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomo-
ści na montaż szaf wnękowych, nie jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. 

MF
 Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na 

wykonanie trwale umiejscowionej szafy wnękowej nie stanowią wydatków na remont 
lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy, jest to bo-

wiem wydatek na wyposażenie (umeblowanie) tego lokalu. 
W konsekwencji poniesienie wydatków na wykonanie trwale umiejscowionych szaf 

wnękowych nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2015 r., 
sygn. IPPB4/4511-691/15-4/AK.

Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof jest m.in. 

przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na remont własnego lo-
kalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) updof). Organy podatkowe podkreślają, że tylko 
prace remontowe ściśle związane z lokalem mieszkalnym mogą być uznane za wydatki na 
cele mieszkaniowe. Za taki wydatek nie można uznać kosztów montażu szaf wnękowych 
w zamieszkiwanym lokalu mieszkalnym. 

2.3. Budowa ogrodzenia oraz wykończenie terenu wokół domu 
Podatnik, który przeznaczył środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomo-

ści na budowę ogrodzenia oraz wykończenie terenu wokół domu, który będzie zamieszki-
wał, nie jest uprawniony do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. 

MF
 Natomiast w odniesieniu do wydatkowania części środków uzyskanych ze zbycia 

mieszkania na ogrodzenie domu, oraz wykończenie terenu zewnętrznego, stwierdzić 
należy, iż wydatki te nie spełniają dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 
Ogrodzenie jest odrębną od budynku budowlą architektoniczną, które stanowi infrastrukturę 

wybudowanego budynku mieszkalnego, lecz nie jest włączone w wartość substancji budynku. 
Koszt budowy ogrodzenia oraz wykończenie terenu zewnętrznego, choć są związa-

ne z całością inwestycji prowadzonej na działce, nie są jednak wydatkami, o których mowa 
w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy.

Zatem wydatki poniesione na budowę ogrodzenia, jak i wykończenie terenu zewnętrznego 
nie są wydatkami poniesionymi na własne cele mieszkaniowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 stycznia 2015 r., 
sygn. ITPB2/415-931/14/IL
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Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof jest 

m.in. przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na remont włas-
nego budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) updof). Organy podatkowe pod-
kreślają, że tylko prace remontowe ściśle związane z budynkiem, takie jak np. malowanie, 
ułożenie podłóg, tynkowanie, mogą być uznane za wydatki poniesione na cele miesz-
kaniowe. Za taki wydatek nie można uznać kosztów budowy ogrodzenia i wykończenia 
terenu wokół domu. 

2.4. Zakup oświetlenia i mebli 

Podatnik, który przeznaczył środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nierucho-
mości na zakup oświetlenia i mebli, nie jest uprawniony do zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. 

MF
  (…) Natomiast nie uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia wydatki 

na wyposażenie lokalu mieszkalnego nr 2, czyli wydatki na: zakup oświetlenia (żyran-
dole) oraz zakup mebli.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z  24 września 2014 r., sygn. 
IPTPB2/415-339/14-4/KR

Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof jest m.in. 

przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na remont własnego 
lokalu lub budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) updof). Organy podatkowe pod-
kreślają, że tylko prace remontowe ściśle związane z mieszkaniem lub budynkiem mogą 
być uznane za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe. Za taki wydatek nie można uznać 
kosztów zakupu oświetlenia lub mebli.

3. Spłata kredytów – jako warunek skorzystania z ulgi 

3.1. Spłata pożyczki zaciągniętej u członków rodziny 

Podatnik, który przeznaczy środki pieniężne ze sprzedaży nieruchomości na spłatę po-
życzki zaciągniętej u członków rodziny na zakup innej nieruchomości, nie jest uprawniony 
do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

MF
 Należy w tym miejscu podkreślić, że dla możliwości skorzystania ze zwolnienia po-

datkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych środki uzyskane ze sprzedaży lokalu 

mieszkalnego muszą być wydatkowane (…) na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego 
kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłat-
nego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, 
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na cele mieszkaniowe określone w pkt 1 ust. 25 artykułu 21 ww. ustawy – w banku lub w spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go albo w Konfederacji Szwajcarskiej. 

Z taką sytuacją nie mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie, ponieważ Wnioskodaw-
czyni dokonała spłaty pożyczki na zakup mieszkania udzielonej przez dzieci, a nie bank lub 
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że udzielona Wnioskodawczyni przez dzieci 
pożyczka na zakup mieszkania nie uzasadnia wydatkowania przez Zainteresowaną kwoty 
dziedziczonej po mężu i nie zwalnia Ją z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od czę-
ści nabytej po nim, ponieważ przedmiotowa pożyczka zaciągnięta została od dzieci, a nie 
jak wskazuje przepis art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. 
ILPB2/415-1169/13-4/ES

3.2. Spłata własnego kredytu hipotecznego 

Podatnik, który sprzedał odziedziczoną nieruchomość i przeznaczył uzyskane środki 
na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup własnego mieszkania, może sko-
rzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

MF
 (…) Jeżeli jednak, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastą-

pi sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, Wnioskodawca ze środków uzyskanych 
z jej sprzedaży dokona spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego przez niego na 

zakup lokalu mieszkalnego, to do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe 
uprawniających do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych będzie mógł zakwalifikować kwotę tego kredytu i odsetek.

W konsekwencji, przy spełnieniu powyższych warunków, Wnioskodawca będzie zwolnio-
ny od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tej części dochodu uzyskane-
go z tytułu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, która odpowiada iloczynowi tego do-
chodu i udziału ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie 
osiągniętym z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 września 2015 r., 
sygn. ITPB4/4511-181/15/KW

Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof 

jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele 
mieszkaniowe. Ustawodawca zdefiniował, co należy rozumieć przez własne cele miesz-
kaniowe w art. 21 ust. 25 updof. Z przepisu tego wynika, że za wydatki poniesione na 
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ten cel uznaje się m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu i odsetek od tego kre-
dytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego. Jeżeli zatem podatnik przeznaczy 
środki ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na 
zakup mieszkania, w którym aktualnie mieszka, ma prawo do zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

3.3.  Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez męża przed 
zawarciem małżeństwa

Podatniczka, która przeznaczyła środki pieniężne ze sprzedaży nieruchomości na 
spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez męża na zakup mieszkania przed 
zawarciem małżeństwa, nie jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. Bez znaczenia pozostaje fakt, że podatniczka 
zamieszkuje w tym mieszkaniu i że po spłacie kredytu podatniczka i jej mąż rozsze-
rzyli wspólność majątkową, wskutek czego podatniczka stała się współwłaścicielką 
mieszkania. 

MF
 Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej na lokal mieszkalny stanowiący 

odrębną własność męża Wnioskodawczyni, który został nabyty przez niego przed 
zawarciem związku małżeńskiego, wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni, nie jest wy-

starczające dla skorzystania przez Wnioskodawczynię z takiego zwolnienia. Nie zmieni to bo-
wiem okoliczności, że kredyt na zakup tego lokalu nie został zaciągnięty przez podatnika, 
który chce skorzystać ze zwolnienia. Uczestniczenie w spłacie kredytu małżonka nie jest bo-
wiem równoznaczne z zaciągnięciem przez Wnioskodawczynię kredytu na zakup tego lokalu 
mieszkalnego. 

Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać ze zwolnienia tylko wtedy, gdyby – przy speł-
nieniu pozostałych warunków – przeznaczyła uzyskany dochód z odpłatnego zbycia na 
kredyt, który został przez nią zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodaw-
czyni jest wprawdzie współwłaścicielem lokalu obciążonego kredytem, ale otrzymała 
go pod tytułem darmym, bo w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową. 
To oznacza, że Wnioskodawczyni nie spłaciła kredytu zaciągniętego na nabycie przez 
nią prawa własności lokalu mieszkalnego, skoro swój udział otrzymała w sposób nie-
odpłatny. 

Zawarcie umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską absolutnie w żadnym 
stopniu nie zmieniło strony kredytobiorcy, który zawarł z bankiem umowę kredytową na 
zakup lokalu mieszkalnego. Zwrócić też należy uwagę na brzmienie art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o kredycie zaciągniętym 
przed dniem uzyskania przychodu przez podatnika, a więc przez osobę, która chce skorzy-
stać ze zwolnienia z opodatkowania. Tymczasem z wniosku jasno wynika, że Wnioskodaw-
czyni spłaciła kredyt, którego sama nie zaciągnęła.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy pra-
wa, należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania 
– które Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny od rodziców w 2011 r., na spłatę 
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kredytu zaciągniętego w 2005 r. przez małżonka, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wydat-
ku na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, nie uprawnia do zwolnienia od po-
datku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2014 r., 
sygn. ITPB1/415-353/14/WM

Od redakcji:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof jest 

przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu wraz z odsetkami 
zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego. Spłata kredytów zaciągniętych przez osoby 
trzecie na zakup mieszkań (domów), w których dokonujący spłaty aktualnie zamieszkuje, 
nie uprawnia do korzystania z tego zwolnienia.

3.4.  Spłata kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę  
na nabycie odziedziczonej po nim nieruchomości 

Podatnik, który przeznaczy przychód ze sprzedaży mieszkania odziedziczone-
go po siostrze na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez nią na naby-
cie domu, który również odziedziczył, nie uprawnia do zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

MF
 Zatem, w sytuacji przedstawionej we wniosku, planowany sposób wydatkowania 

przychodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2014 r. po zmarłej 
siostrze nie wypełni dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych, bowiem to nie Wnioskodawca, lecz zmarła siostra zaciągnęła kredyt, 
który służył zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych. Tym samym spłacając kredyt hipotecz-
ny zaciągnięty przez siostrę Wnioskodawca (na zakup domu, który podatnik również odziedzi-
czył po siostrze – przyp. redakcji) nie wydatkuje środków zgodnie z celem określonym 
w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, 
że nie nabędzie prawa do przedmiotowego zwolnienia. Zwolnienie to dotyczy bowiem tych 
podatników, którzy zaciągnęli kredyt na nabycie, budowę, rozbudowę, przebudowę, remont 
itp. własnego budynku mieszkalnego, a następnie spłacili go ze środków uzyskanych ze 
sprzedaży nieruchomości. 

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane 
przepisy prawa, spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez siostrę Wnioskodaw-
cy nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) 
ww. ustawy, a co za tym idzie, nie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowe-
go wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 listopada 2015 r., 
sygn. ITPB4/4511-357/15/JG
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3.5. Spłata kredytu zaciągniętego w banku innego kraju 

Podatnik, który przeznaczy środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nierucho-
mości w Polsce na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym państwie na 
zakup położonej w nim nieruchomości, jest uprawniony do zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. 

MF
 Zgodnie z art. 21 ust. 27 ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele miesz-

kaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europej-
skiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod 
warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpo-
spolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu po-
datkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. 
Regulacje prawne w tym zakresie zawiera art. 25a Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między 
Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie dochodu jest uzależnione od wydatko-
wania przychodu, uzyskanego z odpłatnego zbycia „50% udziału we własnościowym miesz-
kaniu spółdzielczym”, na własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej 
przed upływem dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne 
zbycie.

Oznacza to zatem, że jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód z odpłatnego zby-
cia „50% udziału we własnościowym mieszkaniu spółdzielczym” zostanie przeznaczony 
„na spłatę kredytu na zakup domu w Szwajcarii”, udokumentowanymi dowodami, wówczas 
spełnione zostaną kryteria do zwolnienia dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 19 listopada 2014 r., sygn. DD9/033/93/
KCT/2011/PK-1022

Od redakcji:
Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, które uprawniają do korzystania ze 

zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, są uznawane wydatki m.in. na zakup 
nieruchomości albo spłatę kredytów zaciągniętych na nabycie nieruchomości poniesione 
nie tylko na terytorium Polski, ale również na terytorium państw członkowskich UE, innych 
państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwaj-
carskiej. Jeżeli zatem podatnik przeznaczy środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomo-
ści w Polsce na zakup nieruchomości lub spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na 
nabycie nieruchomości w jednym z ww. państw, ma prawo do zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. 

oprac. Katarzyna Wojciechowska –  prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodo-
wych, redaktor „monitora księgowego”


