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MINIMALNY PODATEK DOCHODOWY OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH 

 

Zwracamy Państwa uwagę na projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: Projekt), zakładający 

m. in. wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego dla podatników posiadających 

nieruchomości komercyjne. 

Zgodnie z założeniami Projektu, w przypadku podatników posiadających środki trwałe w postaci 

nieruchomości komercyjnych, ustalana będzie dodatkowa podstawa opodatkowania równa wartości 

początkowej przedmiotowych środków trwałych, ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca 

wynikającego z prowadzonej ewidencji środków trwałych. 

Od tak ustalanej podstawy opodatkowania pobierany będzie miesięczny podatek w  wysokości 0,042%. 

Podatek płatny będzie co miesiąc niezależnie od tego czy podatnik poniósł stratę czy dochód z 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Nowym podatkiem dochodowym miałyby zostać objęte następujące nieruchomości komercyjne: 

 budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako: centra handlowe, domy towarowe, 

samodzielne sklepy i butiki, pozostałe budynki handlowo-usługowe, oraz 

 budynki biurowe sklasyfikowane jako budynki biurowe, z wyłączeniem budynków urzędów 

pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów 

i parlamentów 

- o wartości początkowej przekraczającej 10 mln PLN. 

Jednocześnie nowe przepisy zakładają możliwość odliczenia zapłaconego minimalnego podatku 

dochodowego od nieruchomości komercyjnych od kwoty podatku dochodowego obliczonego na 

zasadach ogólnych. Przedmiotowego odliczenia podatnicy będą mogli dokonywać od zaliczek na 

podatek dochodowy kalkulowanych na zasadach ogólnych. Ponadto, podatnicy będą mieli prawo do 

odliczenia w zeznaniu składanym za rok podatkowy kwot uiszczonego, lecz nieodliczonego w danym 

roku podatkowym minimalnego podatku dochodowego. 

Zgodnie z założeniami Projektu powyższe zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Obecnie 

Projekt jest opiniowany. 

Będziemy na bieżąco Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą 

w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


