
Wprowadzenie

Szanowni Państwo, przekazujemy na Państwa ręce trzecie wydanie 
publikacji pt. „Opodatkowanie rynku nieruchomości”. 

Mimo pewnego spowolnienia na rynku spowodowanego sytuacją go-
spodarczą na świecie, polski rynek nieruchomości nadal się rozwija dość 
dynamicznie. Podmioty działające na tym rynku (inwestorzy, deweloperzy, 
firmy budowlane) stają przed problemem optymalnego, a zarazem bezpiecz-
nego ukształtowania struktury inwestycji oraz rozliczenia realizowanych 
projektów dla celów podatkowych. Aspekt podatkowy zamierzonej lub 
prowadzonej działalności jest na tyle istotny, że brak odpowiedniego plano-
wania w tym zakresie czy też nieprawidłowe rozliczenie danych transakcji 
mogą spowodować obniżenie potencjalnego zysku z danego projektu, jak 
również prowadzić do powstania istotnego ryzyka finansowego.

W praktyce w przypadku transakcji, których przedmiotem są nierucho-
mości, ale też we wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, optymalne 
zaplanowanie i prawidłowe rozliczanie transakcji wymaga nie tylko ogólnej 
wiedzy podatkowej, ale również znajomości branży i specyfiki pojawiają-
cych się w niej problemów podatkowych. Zadania tego nie ułatwiają ciągłe 
zmiany przepisów podatkowych oraz często brak jednoznacznej interpretacji 
danego typu sytuacji w praktyce sądów i organów podatkowych. 

Z uwagi na powyższe postanowiliśmy zaprezentować w jednym, cało-
ściowym opracowaniu najważniejsze zagadnienia oraz problemy podatkowe, 
z którymi spotkają się podmioty działające na rynku nieruchomości. Ze 
względu na zakres materiału nie objęło ono już jednak kwestii związanych 
z opodatkowaniem osób fizycznych. 

Dołożyliśmy starań, aby nasze opracowanie nie stanowiło zbioru teo-
retycznych rozważań nad interpretacją i zastosowaniem przepisów podat-
kowych, lecz w jak największym stopniu uwzględniało potrzeby praktyki 
i było realną pomocą w planowaniu oraz rozliczaniu działalności na rynku 
nieruchomości. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie zainteresuje nie 
tylko osoby, które zawodowo zajmują się podatkami (doradcy podatkowi, 
księgowi, dyrektorzy finansowi), lecz również osoby, które w ramach 
prowadzenia lub planowania działalności na rynku nieruchomości muszą 
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brać pod uwagę potencjalne skutki podatkowe w projekcjach finansowych 
realizowanych operacji. 

Publikacja składa się z 6 części, w ramach których zostały przedsta-
wione poszczególne fazy inwestycji w nieruchomości. W pierwszej części 
dotyczącej fazy inwestycyjnej omówiono konsekwencje zakupu nierucho-
mości (poprzez zakup spółki posiadającej nieruchomość oraz zakup samej 
nieruchomości), jak również wniesienia nieruchomości w ramach wkładu 
niepieniężnego. Druga część porusza zagadnienia związane z procesem 
budowlanym. Część trzecia odnosi się do fazy operacyjnej i skupia się na 
opodatkowaniu wynajmu nieruchomości komercyjnych oraz opodatkowaniu 
sprzedaży mieszkań jako formy inwestycji „na sprzedaż”. W kolejnej części 
omówione zostały zagadnienia związane z finansowaniem działalności 
na rynku nieruchomości. Część piąta porusza podatkowe skutki wyjścia 
z inwestycji. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze zagadnienia, 
które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu inwestycji. 

Jak w przypadku każdego tego typu opracowania, nie może ono samo 
w sobie być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji gospodar-
czych, a przedstawione poglądy nie stanowią wiążących opinii na temat 
omawianych transakcji.
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