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•Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia 
podatku, wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych wyłącznie w już istniejących budynkach 
mieszkalnych, jednorodzinnych.

•Ulga nie dotyczy innych typów nieruchomości i nie jest to ulga budowlana. 
Tym samym osoby, które dopiero budują dom, nie mogą z niej skorzystać.

„budynek mieszkalny jednorodzinny”
Jest to budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
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Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT (PIT-
36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-
28) będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, opłacający podatek:

•na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej,

•według 19% stawki podatku,

•ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez 
podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego
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Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą. Nie może on przekraczać 3 lat 
liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli 
przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane w terminie, wówczas kwoty poprzednio 
odliczone należy dodać do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.
Czas i okres dokonywania odliczeń. Wydatki należy odliczać na bieżąco, osobno za 
każdy rok, w deklaracji rocznej PIT.  Jeśli kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym 
dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Inwestycje rozpoczęte przed 2019 r. Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej 
stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed 1 
stycznia 2019 r. (czyli przed wejściem w życie przepisów ustanawiających ulgę 
termomodernizacyjną), które zostanie zakończone po 31 grudnia 2018 r., jednak nie 
później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku, odliczeniu podlegają wydatki 
poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od 1 stycznia
2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
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LIMIT ODLICZEŃ
•W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków 
poniesionych na realizację wszystkich przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 53 000 zł.
•Wysokość wydatków ustala się na podstawie wystawionych faktur.
•Suma wydatków dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych, 
których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
•W przypadku dwóch współwłaścicieli budynku (np. męża i żony, którzy 
pozostają we wspólnocie majątkowej małżeńskiej) przysługują dwie 
niezależne ulgi z maksymalną kwotą wydatków odpowiednio po 53 000 zł 
każda (przy czym, aby skorzystać z ulgi, każde z małżonków musi uzyskać 
dochód pozwalający na odliczenie).
•Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.
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WYDATKI NA TERMOMODERNIZACJĘ  OBJĘTE  ULGĄ

• Ulga dotyczy tylko takich wydatków, które Minister Inwestycji i 
Rozwoju wskazał w Rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i 
usług związanych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489).

• Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu 
energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego.
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WYDATKI NA TERMOMODERNIZACJĘ OBJĘTE ULGĄ

Materiały budowlane i urządzenia:

- materiały do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące 
w skład systemów docieplen lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
- węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
- kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy, wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą 
i regulującą oraz układem  doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; zbiornik na gaz lub olej
- kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 
z 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe 
- przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
- materiały wchodzące w skład instalacji grzewczej lub przygotowania cwu lub systemu ogrzewania elektr.
- pompa ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne- wraz z osprzętem
- stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, 
bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
- materiały składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i 
chłodu
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WYDATKI NA TERMOMODERNIZACJĘ OBJĘTE ULGĄ

Usługi :
- wykonanie audytu energetycznego 
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z termomodernizacją
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej 
- docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów
- wymiana stolarki zewnętrznej 
- wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub cwu albo wykonanie nowej instalacji 
ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody
- montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, pompy ciepła, kolektorów 
słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej
- montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
- uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; regulacja i równoważenie 
hydrauliczne instalacji
- demontaż źródła ciepła na paliwo stałe
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DOKUMENTACJA WYDATKÓW

•Warunkiem zastosowania ulgi jest odpowiednie udokumentowanie
wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi
związane z przeprowadzoną termomodernizacją.

•Aby móc odliczyć wydatki w zeznaniu rocznym PIT, należy posiadać
faktury VAT wystawione wyłącznie przez podatników, którzy nie korzystają  
ze zwolnienia z VAT.

•Za kwotę wydatku uważana będzie kwota wraz z podatkiem VAT, 
ale tylko wówczas, gdy podatek ten nie został odliczony na podstawie  
ustawy o podatku od towarów i usług
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DOKUMENTACJA WYDATKÓW

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały
•sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi  w jakiejkolwiek formie;
•zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na 
podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z 
korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik 
(uszczuplają jego majątek). Zatem jeżeli wydatki są sfinansowane 
pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane 
jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu



Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
                                i 
Ochrony Środowiska 

42 – 674 Kamieniec ul. Tarnogórska 34
 
tel. 32 666 44 08
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