
6010/19 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

proekologicznych mogą stanowić nawet więk-
szość kosztów tych przedsięwzięć. warto o tym 
wiedzieć, ponieważ możliwości finansowe zwy-
kle przesądzają o podjęciu samej inwestycji,  
a następnie o zakresie realizowanych prac i stan-
dardzie wybranych rozwiązań. wiedza jednak  
o uldze termomodernizacyjnej wśród potencjal-
nych inwestorów wciąż jest bardzo mała, podob-
nie jak świadomość tego, że przy jednej inwesty-
cji mogą skorzystać z różnych form wsparcia, np. 
i dotacji i ulgi podatkowej, oraz że programy te 
są dostępne powszechnie. Niezbędne stały się 
zatem szybkie, konkretne działania informacyj-
ne. I właśnie takie działania podjęło Porozumie-
nie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycz-
nej (POBE), wydając „Poradnik inwestora – ulga 
termomodernizacyjna 2019”.
Poradnik przedstawia podstawowe, najważniej-
sze zasady korzystania z ulgi termomoderniza-
cyjnej. Precyzuje, kto może z niej skorzystać, ja-
kie są limity odpisów, wymagane terminy, zasady 
rozliczeń. Można w nim znaleźć również symula-
cje potencjalnych rocznych korzyści z ulgi termo- 

modernizacyjnej, zależnie od wysokości wydat-
ków, dochodów i sposobu opodatkowania, a tak-
że odpowiedzi na pytania o inne możliwe źródła 
finansowania inwestycji, możliwość łączenia ulgi 
np. z dofinansowaniem w ramach programu „Czy-
ste powietrze” albo o rozliczanie inwestycji, które 
rozpoczęły się przed 2019 r. czy też inwestycji pro-
wadzonych przez małżonków będących współ-
właścicielami domu jednorodzinnego. Jest tak-
że kompletny wykaz prac, urządzeń i materiałów, 
których koszty są uwzględniane w uldze termomo-
dernizacyjnej. Poradnik poprzez kody QR umoż-
liwia wszystkim zainteresowanym bezpośrednie 
dotarcie do konkretnych przepisów odnoszących 
się do ulgi termomodernizacyjnej, czy też do tzw. 
Projektu objaśnień podatkowych albo czatu z kon-
sultantem Ministerstwa Finansów.
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Na początku 2019 r. została w Polsce wprowadzo-
na ulga podatkowa dla właścicieli domów jed-
norodzinnych, którzy zdecydują się na przepro-
wadzenie termomodernizacji w swoich domach. 

Maksymalna wartość wydat-
ków objętych ulgą, przypada-
jąca na jednego podatnika, 
wynosi 53 tys. zł. To niewątpli-
wie spora kwota. Dzięki temu 
znaczną część wydatków na 
termomodernizację mogą oni 
odliczyć od swojego podatku 
rozliczanego w ramach PIT – 
począwszy od rozliczeń za 2019, 
kontynuując odpisy podatkowe 
przez kolejne lata, zależnie np. 
od wysokości poniesionych wy-
datków, dochodów i opodatko-
wania (rodzaju PIT) czy też ter-
minu rozpoczęcia inwestycji.
Ulga termomodernizacyjna jest 
tylko jedną z wprowadzonych 
ostatnio zachęt finansowych 

do poprawy efektywności energetycznej domów 
mieszkalnych w Polsce i aktywnego włączenia 
się ich właścicieli do walki ze smogiem. Łączne 
korzyści z ulgi i innych form wsparcia inwestycji  

„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” to praktyczny niezbędnik każdego 
właściciela domu jednorodzinnego. Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia 
Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskim Alarmem Smogowym. w przystępny  
i praktyczny sposób przedstawia ono najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje 
o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, a także możliwe 
korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu.  
Poradnik jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.
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