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Podstawa Prawna

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne – Dz.U. poz. 2246, która wprowadzi-
ła w podatku dochodowym od osób fizycznych 
nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę 
termomodernizacyjną. 
Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h usta-
wy PIT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zaś 
zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a 
tej ustawy. 
Ulga polega na odliczeniu od podstawy oblicze-
nia podatku (przychodów – w przypadku podat-
ku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne  
to Przedsięwzięcie, którego 
Przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię dostarczaną 
na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 
użytkowej oraz ogrzewania do budynków miesz-
kalnych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniej-
szenie strat energii pierwotnej w lokalnych sie-
ciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokal-
nych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, 
do których dostarczana jest z tych sieci energia, 
spełniają wymagania w zakresie oszczędności 
energii, określone w przepisach prawa budow-
lanego, lub zostały podjęte działania mające na 
celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej 
do tych budynków,

Kończy się rok 2020, a więc czas pomysleć o rozliczeniu rocznym i, jeśli przeprowadzaliśmy termomodernizację 
naszego domu, także o… podsumowaniu faktur. warto bowiem pamiętać, że każdy właściciel lub 
współwłaściciel domu jednorodzinnego może skorzystać z ulgi podatkowej, zwanej termomodernizacyjną. 
Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 r. i mówi o możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 
wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Limit wydatków: 53 tys. zł. 
Dowód poniesionych wydatków: faktury VAT.

Ulga termomodernizacyjna w 2020 rokU
Przypominamy: spore odliczenia na instalacje grzewcze, pompy ciepła,  
wentylację z rekuperacją….
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c) wykonanie przyłącza technicznego do scen-
tralizowanego źródła ciepła, w związku z likwi-
dacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego 
następuje zmniejszenie kosztów pozyskania cie-
pła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł ener-
gii na źródła odnawialne lub zastosowanie wy-
sokosprawnej kogeneracji. 

Ulga termomodernizacyjna w skrócie

•	Odliczeniu	podlegają	wydatki,	które	zostały	udo-
kumentowane fakturą VAT wystawioną przez po-
datnika podatku od towarów i usług niekorzysta-
jącego ze zwolnienia od tego podatku.
•	Ulga	dotyczy	wyłącznie	właścicieli	 lub	współ-
właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, a więc budynków wolno stojących albo bu-
dynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samo-
dzielną całość, w których dopuszcza się wydzie-
lenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użyt-
kowego o powierzchni całkowitej nieprzekracza-
jącej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
•	Kwota	odliczenia	nie	może	przekroczyć	53	000	zł	 
na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji  
i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch 
współwłaścicieli lub małżonków korzystających 
ze wspólnego opodatkowania dokona termomo-
dernizacji w tym samym budynku, to limit ten do-
tyczy każdego z małżonków/współwłaścicieli od-
rębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie 
w maksymalnej wysokości 53 000 zł.
•	Odliczenie	obejmuje	wydatki	na	zakup	materia-
łów budowlanych, urządzeń i usług związanych  
z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,  

które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych 
lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie 
zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany 
zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio 
odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w któ-
rym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.
•	Odliczenia	dokonuje	się	w	zeznaniu	składanym	
za rok podatkowy, w którym poniesiono wy-
datki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia  
w rocznym dochodzie podatnika podlega odli-
czeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż 
przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, 
w którym poniesiono pierwszy wydatek.
•	Aby	korzystać	z	ulgi	nie	ma	obowiązku	wyko-
nania audytu energetycznego, ale jeśli został on 
przeprowadzony, jego koszt można wliczyć do 
ulgi termomodernizacyjnej.
•	Podatnicy,	którzy	dopiero	budują	dom	jednoro-
dzinny nie mogą skorzystać z ulgi termomoder-
nizacyjnej. Odliczenie przysługuje tylko z tytułu 
termomodernizacji budynków już wybudowa-
nych, czyli takich których budowa została for-
malnie zakończona.

Ulga termomodernizacyjna a inne 
Programy dofinansowania

Zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, odliczeniu nie pod-
legają wydatki w części, w której zostały dofinan-
sowane ze środków NFOŚiGw lub wFOŚiGw lub 
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać 
również po odebraniu dotacji w programie Czyste 
Powietrze czy Mój Prąd. w ramach ulgi termomo-
dernizacyjnej rozliczeniu więc podlega jedynie ta 
część wydatków, która nie została dofinansowana.

Przejdź  Objaśnienia podatkowe – ulga termomodernizacyjna
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materiały budowlane i urządzenia:
1. materiały budowlane wykorzystywane do 
docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych 
oraz fundamentów wchodzące w skład systemów 
dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia 
przed zawilgoceniem;
2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 
wymagania określone w rozporządzeniu Komisji 
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/125/wE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe 
(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji 
ogrzewczej;
9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu 
ogrzewania elektrycznego;
11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, 
okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, 
drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne;
15. materiały budowlane składające się na system 
wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła  
lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:
1. wykonanie audytu energetycznego 
budynku przed realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego;
2. wykonanie analizy termograficznej 
budynku;
3. wykonanie dokumentacji 
projektowej związanej z pracami 
termomodernizacyjnymi;
4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej  
i chiropterologicznej;
5. docieplenie przegród budowlanych  
lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: 
okien, okien połaciowych, drzwi 
balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram 
garażowych, powierzchni przezroczystych 
nieotwieralnych;
7. wymiana elementów istniejącej instalacji 
ogrzewczej lub instalacji przygotowania 
ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej 
instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8. montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego;
9. montaż kotła olejowego 
kondensacyjnego;
10. montaż pompy ciepła;
11. montaż kolektora słonecznego;
12. montaż systemu wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła  
z powietrza wywiewanego;
13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
14.uruchomienie i regulacja źródła ciepła 
oraz analiza spalin;
15. regulacja i równoważenie hydrauliczne 
instalacji;
16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wykaz rodzajóW materiałóW budoWlanych, urządzeń i usług zWiązanych  
z realizacją przedsięWzięć termomodernizacyjnych – dz.u. 2018 poz. 2489
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Wszystkim Klientom, 
Współpracownikom  

i Przyjaciołom życzymy pełnych 
miłości i spokoju Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech Nowy Rok 

przyniesie Państwu tę odrobinę 
szczęścia, która sprawi,  

że wszystkie podjęte działania 
zakończą się sukcesem.

Zespół HERZ
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