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Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące opodatkowania
związanego z własnością środków trwałych stanowiących budynki. Zakresem opodatkowania
zostaną objęte wszystkie nieruchomości podatnika (bez względu na rodzaj), które zostały
oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
charakterze.

Zgodnie z treścią nowelizacji od 2019 r. opodatkowanie przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem będzie
dotyczyć budynków, które:

 stanowią własność albo współwłasność podatnika,
 zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej
umowy o podobnym charakterze,

 są położne na terytorium Polski.
W porównaniu do przepisów obowiązujących obecnie nie będzie mieć zatem znaczenia rodzaj budynku,
którego właścicielem jest podatnik, a przesłanką decydującą o powstaniu obowiązku podatkowego będzie
okoliczność oddania budynku w całości lub w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej
umowy o podobnym charakterze.
Ustawodawca przewiduje ponadto konieczność odniesienia limitu przychodów (10 mln zł) do wszystkich
wynajmowanych przez podatnika nieruchomości w sposób łączny (dotychczas limit dotyczy każdego budynku
z osobna).

UWAGA
Pomimo że ustawa nowelizująca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zawiera w sobie przepisy
przejściowe, które znajdują zastosowanie do przychodu osiągniętego już w roku bieżącym – 2018.

Niniejszy tax alert nie stanowi porady podatkowej, a jedynie wskazanie informacji na temat wybranych
nadchodzących zmian w prawie podatkowym.
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KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu szczegółowego omówienia nadchodzących zmian i określenia ich wpływu na
Państwa działalność. Nasze usługi obejmują nie tylko wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, ale teraz również
doradztwo prawne ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców w toku normalnej działalności gospodarczej, jak
również w sytuacjach nadzwyczajnych.
W szczególności zajmujemy się obsługą transakcji restrukturyzacyjnych (zmiana form prawnych, połączenia
i przekształcenia spółek, transakcje zbycia przedsiębiorstw/ZCP, zgodność korporacyjna).
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