
Ulga termoizolacyjna w Polskim Ładzie

Jedną z ulg podatkowych umożliwiających obniżenie dochodu albo umniejszenie 
przychodów (a w konsekwencji i podatku) jest ulga termoizolacyjna. Ulga ta 
obowiązuje od 01 stycznia 2019 r., czyli dotyczyła już rozliczeń podatkowych za rok 
2019 i obowiązuje nadal.
Podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z tej ulgi, to zarówno osoby 
prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane podatkiem liniowym, wg skali 
podatkowej czy opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak i 
podatnicy uzyskujący inne dochody opodatkowane wg skali (poza działalnością 
gospodarczą), np. z umowy o pracę, umów zleceń czy najmu prywatnego. 
Ustawodawca wprowadził limit odliczeń, który wynosi, od momentu wprowadzenia 
tej ulgi, 53 tys. zł. Kwota ulgi jest stała (nie podlega waloryzacji) i nie zależy ani od 
liczby posiadanych budynków, ani od liczby zrealizowanych przedsięwzięć 
termoizolacyjnych.
Ulga podatkowa jest skierowana wyłącznie do właścicieli lub współwłaścicieli 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo 
budowlane. Co istotne użytkownicy wieczyści lub najemcy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego nie mogą skorzystać z tej ulgi, nawet jeśli faktycznie poniosą 
udokumentowane fakturami wydatki na ten cel. Z drugiej jednak strony limit 53 tys. 
zł wydatków dotyczy każdego podatnika osobno i każdy ze współwłaścicieli ma 
prawo do ulgi. W przypadku małżonków, którzy są współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, każdy z nich ma prawo do osobnego limitu ulgi 
odliczanej od swoich osobistych dochodów czy przychodów (każdy z małżonków ma
prawo do ulgi w wysokości maksymalnie 53 tys. zł).
Drugim warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi, oprócz bycia właścicielem
czy współwłaścicielem budynku, jest realizacja przedsięwzięcia termoizolacyjnego 
poprzez zakup materiałów budowlanych i usług wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r.  Dz. U. z 29.12.2018 r., (poz.2489).
Kolejnym warunkiem jest właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków, czyli
dysponowanie fakturami wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług,
który nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT (po prostu na fakturze muszą być 
wykazane: stawka podatku i kwota podatku).
Odliczeniu podlegają wydatki poniesione w danym roku podatkowym, przy czym 
nieistotna jest ani data zawarcia umowy z wykonawcą usług, ani faktyczna zapłata za
wykonane usługi czy za zakupione materiały. Od tego roku ustawodawca za datę 
poniesienia wydatku, który umożliwia skorzystanie z ulgi, uznaje datę wystawienia 
faktury. Jest to czasami istotne w przypadku ponoszenia wydatków pod koniec roku, 
gdyż wystawca faktury ma prawo ją wystawić z dużym opóźnieniem 
( w kolejnym roku podatkowym).

Z uwagi na kwotę ulgi warto podkreślić, iż ustawodawca wprowadził trzyletni okres 
na ukończenie realizacji przedsięwzięcia termoizolacyjnego, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku nieukończenia 
termoizolacji w tym okresie podatnik jest zobowiązany doliczyć kwotę odliczonych 



wcześniej wydatków w swoim zeznaniu rocznym w roku, w którym upłynął termin 
na jej zakończenie. Z drugiej strony ustawodawca wprowadził także uregulowania 
umożliwiające skorzystanie z ulgi w latach późniejszych, jeśli w danym roku 
podatkowym kwota odliczenia jest wyższa niż sumaryczny dochód lub przychód 
podatnika. Okres ten jednak jest ograniczony czasowo i wynosi 6 lat. Jednak w 
związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł od 2022 r. u wielu 
podatników może okazać się, iż uzyskane w danym roku podatkowym dochody są na
tyle niskie w stosunku do wydatkowanych kwot na termoizolację, iż faktyczna kwota 
zwrotu z urzędu skarbowego będzie niższa od oczekiwanej wartości, tj. 12% od 
kwoty poniesionych, prawidłowo udokumentowanych, wydatków.
Przykład I:
1) roczny sumaryczny dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
społeczne to kwota 50 tys. zł,
2) poniesione wydatki na termoizolację to kwota 25 tys. zł.
W takim przypadku zwrot z urzędu skarbowego to kwota 2,4 tys. zł, czyli 12% od 
kwoty 20 tys. zł (dochód 50 tys. zł - kwota wolna od podatku 30 tys. zł, czyli 
podstawa opodatkowania to 20 tys. zł, od której można odliczyć wydatki na 
termoizolację), a nie 3 tys, czyli 12 % od kwoty 25 tys zł. 
Przykład II:
1) roczny sumaryczny dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
społeczne to kwota 75 tys. zł,
2) poniesione wydatki na termoizolację to kwota 50 tys. zł.
W takim przypadku zwrot z urzędu skarbowego to kwota 5,4 tys. zł, czyli 12% od 
kwoty 45 tys. zł (dochód 75 tys. zł - kwota wolna od podatku 30 tys. zł, czyli 
podstawa opodatkowania to 45 tys. zł, od której można odliczyć wydatki na 
termoizolację), a nie 6 tys, czyli 12% od kwoty 50 tys zł.
Warto podkreślić, iż to podatnik decyduje w swoich zeznaniach, w jakiej kolejności i 
od jakich dochodów czy przychodów odliczyć kwotę wydatków na ulgę 
termoizolacyjną, tj. jaką część ulgi odliczyć od dochodów opodatkowanych 
podatkiem liniowym, jaką część odliczyć od dochodów opodatkowanych wg skali 
podatkowej, a jaką jeszcze inną część od przychodów opodatkowanych ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych, biorąc pod uwagę fakt, iż suma odliczeń 
wykazanych w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty poniesionych 
wydatków. Ulga termoizolacyjna, jak większość ulg podatkowych, jest ulgą 
wykazywaną w zeznaniu rocznym. Jednak na umotywowany, pisemny wniosek 
podatnika, naczelnik właściwego urzędu może wydać decyzję o ograniczeniu 
zaliczek na podatek dochodowy podczas roku podatkowego. Dotyczy to i osób 
uzyskujących dochody z działalności gospodarczej, jak i z pracy najemnej.

Największe obawy odnośnie możliwości zastosowania ulgi może budzić sytuacja, w 
której jeden ze współmałżonków jest wyłącznie właścicielem budynku, a faktury 
dokumentujące wydatki termoizolacyjne są wystawione wyłącznie na drugiego 
małżonka. Ponieważ nie są spełnione warunki ulgi, to współmałżonek, który nie jest 
właścicielem budynku, nie ma praw do jej odliczenia, pomimo poniesienia wydatków
przez małżeństwo. Kolejny przykład, który warto rozważyć, to sytuacja, gdy faktury 



zostały wystawione na obydwoje małżonków, co oznacza, iż tylko połowę wydatków 
może odliczyć od swojego dochodu (albo przychodu) ten małżonek (podatnik), który 
jest właścicielem budynku. Dlatego warto zadbać o prawidłowe dokumentowanie 
wydatków celem poprawnego ich ujęcia w składanym zeznaniu rocznym (jednym lub
kilku).
Przykład III:
1) Małżonkowie ponieśli wydatek na termoizolację wspólnego domu 
jednorodzinnego w wysokości 50 000 zł. wydatek został udokumentowany fakturą 
wystawioną na obydwojga  małżonków.
2) Każdy ma prawo do odliczenia w ramach ulgi kwoty 25 000 zł.
3) Dochody małżonka to 100 tys zł, dochody współmałżonka to 0,00 zł
W tym przypadku zwrot z urzędu skarbowego to kwota 3 tys zł, czyli 
12% od kwoty 25 tys zł (½ wydatkowanej kwoty na termoizolację) a nie 6 tys zł,
czyli, czyli 12% od kwoty 50 tys zł. 

Państwo wspiera podatników w działaniach termoizolacyjnych. Odbywa się to często
poprzez programy pomocowe (celowe dotacje). Kwoty otrzymanych dotacji mają 
jednak wpływ na rozliczenia podatkowe, tj. zmniejszają kwoty odliczenia od 
dochodu (przychodu) z tytułu ulgi. W przypadku otrzymania dotacji w roku 
podatkowym, w którym zostały poniesione wydatki na termoizolację, należy kwotę 
ulgi obniżyć o kwotę dotacji. W innym przypadku, tj. otrzymaniu dotacji w kolejnym 
roku podatkowym, można kwotę otrzymanych środków finansowych rozliczyć 
dwojako albo obniżając kwotę ulgi w poprzednim roku podatkowym (czyli w roku 
poniesionych wydatków termoizolacyjnych) albo poprzez doliczenie do dochodu lub 
przychodu w roku podatkowym, w którym otrzymano dotację.
Kwestią istotną z punktu widzenia procesu budowlanego jest przygotowanie budynku
pod przedsięwzięcie termoizolacyjne. Często planuje się budowę w taki sposób, by 
łatwo można było zamontować fotowoltaikę czy pompę ciepła. Zaskakująco wydatki 
ponoszone podczas budowy budynku nie są objęte ulgą termoizolacyjną. Dopiero po 
odbiorze budynku można odpowiednio udokumentowane wydatki, spełniające inne 
wymogi, uznać za wydatki objęte ulgą termoizolacyjną. Z drugiej strony KIS w 
swoich interpretacjach prezentuje stanowisko, iż nie jest istotne techniczne miejsce 
instalacji, tylko przeznaczenie poniesionych wydatków ( np. zasilanie prądem 
instalacji budynku z fotowoltaiki wybudowanej na dachu garażu).
Wskazując na uregulowania podatkowe odnośnie wydatków termoizolacyjnych 
uprawniających do skorzystania z ulgi (bardzo popularnej w czasach kryzysu 
energetycznego), decyzja o realizacji przedsięwzięcia termoizolacyjnego powinna 
być bardzo dokładnie przeanalizowana zarówno pod względem technicznym, 
ekonomicznym, prawnym, jak i podatkowym.


