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Opinia prawna 
 
Zleceniodawca: 
 

……………………… 
 
Przedmiot opinii: 
 

Zwolnienie wspólnot mieszkaniowych z podatku dochodowego od osób prawnych. 
 
Opis stanu faktycznego : 
 

Do dnia 31 grudnia 2006 zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4m) ustawy z dnia 15 lutego 1992 
r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku były dochody wspólnot 
mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami - w części przeznaczonej na 
cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz 
członków wspólnoty. 
 

Od dnia 1 stycznia przepis ten został uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze 
ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr. 202, poz.1957) zmieniającej ustawę o podatku 
dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym Ŝe zwolnienie, o którym 
mowa w pkt 4m w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosowało się do 
dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. 
na mocy przepisu przejściowego - art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej. 
 
 Z dniem 1 stycznia 2007 r. problematyka ta została uregulowana przepisem art.17 
ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym wolne od 
podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 
budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących 
działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z 
wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niŜ gospodarka 
zasobami mieszkaniowymi.  
 
 Takie brzmienie przepisu nadane zostało ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 217, poz. 1589)            
 
Stan prawny: 
 

Zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy 
ustawy mają równieŜ zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Oznacza to, Ŝe przepisy tej 
ustawy stosuje się do wspólnot mieszkaniowych. 



Do 31 grudnia 2006 r. zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych były 
wszystkie dochody wspólnot mieszkaniowych w części przeznaczonej na cele związane z 
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty. 
 
 Od 1 stycznia 2007 r. od tego zwolnienia wyłączone zostały dochody wspólnot 
mieszkaniowych uzyskane z innej działalności gospodarczej niŜ gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi.  
 
 Oznacza to przede wszystkim, Ŝe ustawodawca podzielił dochody wspólnot na 
związane i nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. 
 
 Od ustalenia definicji pojęcia „zasoby mieszkaniowe” i „gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi” zaleŜy czy dochody uzyskiwane z wynajmu powierzchni reklamowych na 
budynkach wspólnot mieszkaniowych będzie nadal zwolnione od podatku dochodowego od 
osób prawnych. 
 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera takiej definicji. 

Definicji takiej nie zawiera takŜe ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.) ani przepisy dot. statystyki publicznej. 

Jedyną definicję – mieszkaniowego zasobu gminy- zawiera art. 2 ust.1 pkt 10 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z póź. zm.). 

Zgodnie z tym przepisem mieszkaniowym zasobem gminy są lokale stanowiące 
własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z 
udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a takŜe lokale 
pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. 

Gospodarka tym zasobem oznacza więc ściśle gospodarkę tymi lokalami. Oznacza to 
takŜe, Ŝe dochody uzyskiwane „poza gospodarką lokalami” – i innych niŜ lokale - części 
budynku lub z innych źródeł (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych) nie będą 
zwolnione z podatku. 

Wyłącznie dochód uzyskany z opłat czynszowych i pochodnych zwolniony będzie w 
zasadzie z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie inne źródła dochodów nie są 
związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym i nie będą korzystały ze zwolnienia. 

Wniosek taki płynie takŜe z uzasadnienia do projektu wprowadzającego tę  zmianę. 

Dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane w wyniku najmu powierzchni 
reklamowych na budynkach z całą pewnością nie są dochodami uzyskanymi w wyniku 
gospodarki zasobem mieszkaniowym. W związku z powyŜszym nie będą korzystały ze 
zwolnienia określonego w art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy. 
 
Wnioski: 

  
Mając powyŜsze na względzie wyraŜam opinię o podleganiu opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów wspólnot mieszkaniowych uzyskanych 
z tytułu najmu powierzchni reklamowych. 



 
 


