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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ka¿da osoba, która kupi³a w latach 2007–2008 mieszkanie lub dom i by³a w nim zameldowana przez

co najmniej dwanaœcie miesiêcy, mo¿e przy sprzeda¿y tych nieruchomoœci skorzystaæ z ulgi meldunko-
wej (lokal, w którym nie by³o siê zameldowanym, mo¿na sprzedaæ bez podatku dopiero po piêciu latach
od jego nabycia). Dziêki temu nie bêdzie musia³a p³aciæ podatku PIT w wysokoœci 19% od dochodu uzy-
skanego z takiej transakcji. Ulga ta jednak nie obejmie gruntu, który jest zwi¹zany z budynkami (loka-
lami) na nim posadowionymi, i tak¹ interpretacjê prezentuj¹ organy podatkowe. Urzêdy skarbowe
uzna³y, i¿ ulga meldunkowa obejmuje wprawdzie sprzeda¿ lokali, ale nie dotyczy udzia³ów w gruncie na
nie przypadaj¹cym. Dodatkowo zdaniem organów podatkowych wartoœæ gruntu powinna byæ wyodrêb-
niona w akcie notarialnym: powinna byæ w nim podana oddzielnie wartoœæ lokalu i oddzielnie wartoœæ
przypisanego do niego udzia³u w gruncie. Jak wiadomo, powszechnie nie stosuje siê notarialnej roz-
dzielnoœci gruntu i znajduj¹cego siê na nim lokalu, poniewa¿ grunt jest nierozerwalnie z nim zwi¹zany
i nie mo¿na sprzedaæ oddzielnie lokalu i gruntu. Dodatkowo podawana jest te¿ ³¹czna wartoœæ ca³ej nie-
ruchomoœci: lokalu wraz z gruntem. Przepisy prawa cywilnego wskazuj¹ bowiem, ¿e budynki (lokale)
z zasady stanowi¹ czêœæ sk³adow¹ gruntu i jako takie tworz¹ wraz z nim jedn¹ nieruchomoœæ.

Zdaniem urzêdników, w takiej sytuacji podatnik jest zobowi¹zany samodzielnie wyliczyæ wartoœæ
gruntu przypadaj¹cego na lokal na podstawie cen rynkowych gruntu obowi¹zuj¹cych na danym tere-
nie. To równie¿ stanowi problem dla podatników, którzy nie wiedz¹, w jaki sposób okreœliæ wartoœæ
gruntu, od którego musz¹ zap³aciæ podatek, bo od instytucji podatkowych otrzymuj¹ odmienne infor-
macje w tej sprawie.

Warszawski wojewódzki s¹d administracyjny w wyroku z koñca kwietnia 2010 r. stwierdzi³, ¿e prze-
pisy o podatku PIT s¹ nieprecyzyjne, a skoro tak, to nie mo¿na interpretowaæ ich rozszerzaj¹co na nie-
korzyœæ podatników. Nie mo¿na zatem transakcji sprzeda¿y nieruchomoœci rozdzielaæ na sprzeda¿
gruntu i sprzeda¿ zabudowañ na nim siê znajduj¹cych, a wiêc ca³a transakcja powinna byæ objêta ulg¹.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy prawo w³asnoœci lokalu oraz prawo w³asnoœci gruntu, na którym nieruchomoœæ siê znajduje,

mog¹ byæ przedmiotem odrêbnego obrotu prawnego?
2. Czy mo¿na dzieliæ przedmiot sprzeda¿y na poszczególne sk³adniki wy³¹cznie ze wzglêdu na przepi-

sy podatkowe?
3. Jakie dzia³ania podejmie ministerstwo, aby urzêdy skarbowe objê³y ulg¹ meldunkow¹ sprzeda¿

ca³oœci nieruchomoœci, zarówno lokalu, jak i gruntu?
Proszê o wyjaœnienie tej sprawy.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski




