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Szanowny Panie Ministrze!
Osoba, która naby³a budynki lub lokale w latach 2007–2008 r., nie mo¿e dokonaæ ich sprzeda¿y

przed up³ywem piêciu lat, jeœli chce uzyskaæ zwolnienie od podatku od osób fizycznych. Wyj¹tkowo za-
chowuje zwolnienie z podatku w przypadku zameldowania w budynku lub lokalu przed dat¹ sprzeda¿y
przez minimalny okres dwunastu miesiêcy (tzw. ulga meldunkowa).

Wed³ug interpretacji niektórych urzêdów skarbowych oraz Krajowej Informacji Podatkowej zwolnie-
niem tym nie jest objêty udzia³ w prawie w³asnoœci gruntu, na którym posadowiony zosta³ budynek lub
lokal bêd¹cy przedmiotem sprzeda¿y w okresie piêciu lat od dnia nabycia. Tym samym zgodnie z tak¹
wyk³adni¹ dochodzi do sytuacji, w której osoba sprzedaj¹ca przed up³ywem piêciu lat od daty nabycia
budynku lub jego czêœci (udzia³u) lub nabycia lokalu oraz zamieszkuj¹ca w nim przez minimalny okres
dwunastu miesiêcy, zwolniona zostaje z zap³aty podatku od budynku (odpowiednio udzia³u w nim lub
lokalu), ale zobowi¹zana jest jednoczeœnie do zap³aty 19% podatku od wartoœci gruntu (lub udzia³u
w gruncie w przypadku czêœci budynku lub lokalu).

Jednoczeœnie w bardziej korzystnej sytuacji jest osoba zbywaj¹ca tzw. w³asnoœciowe spó³dzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego (ograniczone prawo rzeczowe, z którym nie musi byæ zwi¹zany udzia³
w gruncie), która korzysta w zwi¹zku z tym z ca³oœci ze zwolnienia od podatku.

Obserwuj¹c praktykê obrotu nieruchomoœciami lokalowymi, nale¿y stwierdziæ, ¿e zgodnie z tak¹ in-
terpretacj¹ w mniej korzystnej sytuacji bêd¹ podatnicy sprzedaj¹cy np. lokale w blokach, którymi dys-
ponuj¹ na zasadzie odrêbnej w³asnoœci lokali (z prawem tym jest zwi¹zany udzia³ w gruncie) ni¿
sprzedaj¹cy za porównywaln¹ cenê prawo spó³dzielczej w³asnoœci lokalu (brak prawa do udzia³u
w gruncie). Najbardziej pokrzywdzonymi bêd¹ niew¹tpliwie w³aœciciele budynków, z którymi zwi¹zany
jest udzia³ w gruncie (dzia³ce budowlanej, na której posadowiony jest budynek).

A zatem powstaje zasadnicza w¹tpliwoœæ, czy intencj¹ ustawodawcy by³o takie „nierówne” uregulo-
wanie mo¿liwoœci do skorzystania z prawa do ulgi meldunkowej.

Wobec rozbie¿nych interpretacji urzêdów skarbowych, maj¹c na uwadze jednolitoœæ i pewnoœæ sto-
sowania norm prawnych, proszê o odpowiedŸ na pytanie: czy planowane jest wydanie powszechnej wy-
k³adni w sposób gwarantuj¹cy zachowanie ratio legis przedmiotowej ulgi?

Z wyrazami szacunku
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