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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ODZIEDZICZONEJ PO MAŁŻONKU BEZ PIT 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przełomową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) 

podjętą w dniu 15 maja 2017 r. w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II FPS 2/17), która dotyczy 

opodatkowania PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość była objęta 

wspólnością majątkową, a sprzedaż nastąpiła po śmierci jednego z małżonków. 

 

Uchwała kończy wieloletni spór w tym zakresie.  

 

Zgodnie z zasadą ogólną przewidzianą w przepisach ustawy o PIT, źródłem przychodu jest w 

szczególności odpłatne zbycie nieruchomości następujące przed upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. 

 

Dotychczas niektóre sądy administracyjne prezentowały niekorzystne dla podatników stanowisko, 

zgodnie z którym: 

 w wyniku śmierci małżonka dochodzi do ponownego nabycia nieruchomości – tym razem w 

drodze spadku, 

 dochód ze sprzedaży takiej nieruchomości przez małżonka-spadkobiercę przed upływem 

pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dziedziczenie, podlega 

opodatkowaniu PIT.  

 

NSA w przywołanej uchwale rozstrzygnął, że dla celów opodatkowania PIT odpłatnego zbycia 

nieruchomości nabytej przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą jej nabycia lub 

wybudowania w rozumieniu przepisów ustawy o PIT jest dzień nabycia (wybudowania) tej 

nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Oznacza to, że pięcioletni termin pozwalający 

na zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania PIT liczy się tylko raz. 

 

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. 


