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Termin 5 lat na zbycie odziedziczonej nieruchomości liczony 
według nowych zasad 

Dla spadkobierców nieruchomości nadal pozostaje termin pięcioletni, po upływie którego
nie powstaje zobowiązanie w PIT w przypadku ich zbycia. Od 1 stycznia 2019 oblicza się
go jednak inaczej

 Termin pięciu lat od 1 stycznia 2019

Pięcioletni okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie
lub wybudowanie nieruchomości bądź prawa majątkowego przez spadkodawcę

 Co jeżeli nie posiadał nieruchomości pięć lat?

Jeżeli spadkodawca nie posiadał nieruchomości lub prawa majątkowego przez okres
pięciu lat w chwili swojej śmierci, to okres jego posiadania zmniejsza wymagany okres 5
lat dla spadkobiercy

Zmiany w podatkach – Sprzedaży odziedziczonej nieruchomości bez PIT



Termin 5 lat na zbycie odziedziczonej nieruchomości liczony 
według nowych zasad 

 Co w przypadku działu spadku?

Przy dziale spadku, nie będzie stanowić nabycia albo odpłatnego zbycia nieruchomości
i praw majątkowych nabycie lub zbycie w drodze działu spadku do wysokości
przysługującego podatnikowi udziału w spadku. Podatek powstanie jednak nadal jeżeli
otrzyma się więcej niż się należało

 Jak odliczyć koszty nabycia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?

Zgodnie z ustawą zmieniającą, do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia
nieruchomości nabytych w drodze spadku, zaliczyć można udokumentowane koszty
nabycia lub wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę, długi i ciężary spadkowe,
roszczenia o zachowek, zapis. Ogólną zasadą będzie możliwość uwzględnienia
w kosztach podatkowych długów i ciężarów spadkowych poniesionych zarówno przed,
jak i po uzyskaniu przychodu, nawet w przypadku złożonego już wcześniej zeznania PIT-
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 Odziedziczyłem nieruchomość w 2015 r. i chcę skorzystać z nowego sposobu liczenia
terminu. Czy mogę z niego skorzystać?

Odpowiedź brzmi twierdząco, jednak pod pewnymi warunkami. Bez względu na
podstawę nabycia nieruchomości lub prawa własności, jeżeli spełnione zostaną
przesłanki określone w przepisach, nowe regulacje obejmą również tych, którzy przed
terminem 1 stycznia 2019 r. nabyli nieruchomość bądź prawo majątkowe. Istotnym jest
czas uzyskania dochodu ze sprzedaży.

Ustawa zmieniająca obejmuje zbywających nieruchomość lub prawo po dacie wejścia
w życie nowych przepisów. Warto więc zaczekać ze sprzedażą do roku 2019.
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Wydłużony czas na ulgę mieszkaniową

W obecnej formie (2018 r.) tak zwana ulga mieszkaniowa to prawo dzięki któremu można
zwolnić się od PIT przy sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego, o ile uzyskane
ze sprzedaży środki zostaną wydatkowane na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat.

 Co zostało zmienione? Czy zmiana uwzględnia wydatki poniesione w związku
z umową deweloperską?

Ustawa zmieniająca wydłuża termin na skorzystanie ze zwolnienia do 3 lat. Określa
również, że powinno dojść do wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży na
nabycie prawa własności lub określonego prawa majątkowego. Zwolnienie to obejmie
więc również wydatki na tzw. umowę deweloperską

 Czy tylko nabycie nieruchomości lub prawa do niej zalicza się do wydatków na cele
mieszkaniowe?

Zaliczone do wydatków na „własne cele mieszkaniowe” będą również wydatki na
przebudowę czy remont lokalu poniesione zanim jeszcze podatnik stanie się jego
właścicielem, jeżeli nabędzie on tą nieruchomość przed upływem 3-letniego terminu do
skorzystania z ulgi
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Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach
transakcji fuzji i przejęć. W GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Do grona
wspólników Kancelarii GESSEL dołączył w styczniu 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem
nauk prawnych. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie jako docent. Od początku lat 90-tych
związany z międzynarodową kancelarią prawniczą White & Case, w latach 1998-2011 jako
partner; w latach 2012-2013 partner w dziale prawno-podatkowymmiędzynarodowej firmy
doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). W latach 1990-1991 był ekspertem Sejmowej
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w związku z projektem ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem ustawy o podatku od towarów
i usług. W latach 1991-1993 był doradcą Ministra Finansów – współnegocjatorem szeregu
międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Współautor projektu
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz projektu ustawy
o giełdach towarowych, konsultant projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy
o funduszach przemysłowych. Pełnomocnik procesowy w szeregu spornych sprawach
podatkowych oraz doradca w wielu znanych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, zarówno
dotyczących spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe
w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Współautor Komentarza do
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa
podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC
Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s
Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”,
„Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”.

W 2016 r., w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, w którym
wyróżnienia otrzymują najlepsi eksperci na rynku, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne
wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa
Podatkowego.

Dr Janusz Fiszer
wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy



Specjalizacja:

Prawo podatkowe, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej
w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć oraz analizie konsekwencji
podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji
gospodarczych, identyfikacja i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk
podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji
i przejęć, wszelkie aspekty restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz
osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo w zakresie podatków
międzynarodowych.

Doświadczenie:

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami
administracyjnymi, zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i podatku
VAT.

W latach 1987-1992pracowała w Muzeum SztukiWspółczesnej.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje podatkowe aspekty doradztwa
prawnego, takie jak analiza konsekwencji podatkowych krajowych
i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja
i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa,
doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty
restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa
oraz doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii GESSEL pracowała
wmiędzynarodowej kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym.

W Kancelarii GESSEL od 2002 roku.

Wykształcenie:
Uniwersytet WarszawskiWydział Prawa i Administracji (1986).

Inarda Bielińska
of Counsel, radca prawny



Specjalizacja:

Podatki, podatek od nieruchomości, optymalizacje oraz odzyskiwanie podatków
nadpłaconych.

Doświadczenie:

Posiada blisko 5 letnie doświadczenie w podatkach różnego typu, głównie VAT,
PIT, Podatek od nieruchomości.

Opracowywał, przygotowywał, oceniał pod kątem prawno-podatkowym umowy
handlowe.

Przygotowywał komentarze i opinie prawne dla Dziennika Gazety Prawnej
i Rzeczpospolitej.

Posiada doświadczenie w projektach odzyskiwaniu nadpłaconych podatków
VAT oraz Podatku od nieruchomości i przeprowadzał na rzecz klientów analizy
due diligence.

Zapewniał wsparcie klientów przy transakcjach związanych z obrotem
nieruchomościami, podziały i przekształcenia spółek. W ramach procesów
odzyskiwania podatków występował przed organami administracji,
przeprowadzał klientów przez czynności z tym związane – brał udział
w czynnościach sprawdzających organów, kontrolach, opiniowaniu przez
biegłych.

Posiada również doświadczenie w tworzeniu wniosków o zwrot nadpłaconych
podatków, wniosków o interpretacje indywidualne.

Wykształcenie:
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji
(1986).

Bartłomiej Pitera
aplikant radcowski
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