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RAPORT 075/2020 z dnia 26.10.2020 

 

Ulga termomodernizacyjna 
 

DLA KOGO 
Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego. 

 
NA CO 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest: 

• ulepszenie, w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania 

do budynków mieszkalnych; 

• ulepszenie, w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w 

lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli 

budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają 

wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa 

budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii 

dostarczanej do tych budynków; 

• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z 

likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów 

pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych; 

• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji. 

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. 

Co podlega odliczeniu? 

Odliczeniu podlegają wydatki, które: 

• są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 

21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, 

urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. 

U. poz. 2489); 

• dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 

3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł 

pierwszy wydatek; 

• zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i 

usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku; 
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• nie 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;  

• nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na 

podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z 

korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. 

W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za 

kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie 

został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. 

Jak odlicza się ulgę? 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. 

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok 

podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od 

końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed 

dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie 

później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik 

poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w 

okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin. 

Ile można odliczyć? 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest 

właścicielem lub współwłaścicielem. 

Utrata prawa do ulgi 

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, 

jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego 

tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin. 

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na 

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio 

kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, 

w którym otrzymał ten zwrot. 

WAŻNE: 

Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek 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 
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lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 500 181 151 lub emaliowo: 

biuro@doradcy365.pl 

 


