
Szkolenie: „Nieruchomości w świetle ustawy o podatku dochodowym z uwzględnieniem podatku od 
przychodów z budynków, ustawy o podatku VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn 
i podatku od nieruchomości”. 

Podatek dochodowy w zakresie posiadania i sprzedaży nieruchomości  
1. Źródło przychodów (najem, działalność gospodarcza, sprzedaż nieruchomości – ocena skutków 
podatkowych w zakresie różnego sposobu wykorzystania majątku);  
2. Sprzedaż nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;  
3. Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej;  
4. Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat a zwolnienie w podatku dochodowym;  
5. Wybrane orzeczenia i interpretacje w zakresie sprzedaży nieruchomości w ramach działalności 
gospodarczej i majątku osobistego.   
6. Podatek dochodowy od posiadania nieruchomości (zwany potocznie podatkiem od nieruchomości 
komercyjnych) – całkowita zmiana przepisów od 2019 r. (objęcie tym podatkiem nieruchomości nie 
tylko o charakterze biurowym i handlowym; przez ustawodawcę określony jako „podatek od 
przychodów z budynków”).  
 
Podatek od towarów i usług  
1. Podatnik a sprzedaż nieruchomości własnej – w świetle orzeczenia ETS;  
2. Podstawowe definicje: teren budowlany, pierwsze zasiedlenie a problemy na gruncie podatku VAT 
(planowane zmiany definicji pierwszego zasiedlenia);  
3. Sprzedaż nieruchomości – zwolnienie z VAT a możliwość rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego; 
4. Sprzedaż terenu budowlanego a brak możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 
113 ustawy o VAT;  
5. Nabycie nieruchomości a prawo do odliczenia podatku naliczonego (ocena skutków podatkowych 
w sytuacji opodatkowania nieruchomości, która powinna korzystać ze zwolnienia w VAT);  
6. Orzecznictwo i interpretacje w zakresie sprzedaży i nabycia nieruchomości w świetle ustawy o VAT. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych  
1. Podatnik;   
2. Przedmiot opodatkowania;  
3. Czynności wyłączone z opodatkowania PCC;  
4. Wartość rynkowa – dowody potwierdzające wartość rynkową;  
5. Stawki podatku;  
6. Płatnik podatku i odpowiedzialność za niepobrany podatek;   
7. Wybrane orzeczenia i interpretacje na gruncie PCC. 

Podatek od nieruchomości  
1. Kto jest podatnikiem podatku – orzeczenia i interpretacje;  
2. Spółka cywilna – czy jest podatnikiem podatku od nieruchomości;  
3. Opodatkowanie w ramach wspólnot mieszkaniowych;  
4. Nieruchomości w ramach działalności gospodarczej – wybrane problemy dot. stanu technicznego  
a konieczności zapłaty wysokiego podatku;   
5. Stawki podatku od nieruchomości;  
6. Garaże a stawka podatku od nieruchomości. 

Podatek od spadków i darowizn  
1. Podatnik;   
2. Przedmiot opodatkowania;  
3. Darowizna – komu darować, żeby skorzystać ze zwolnienia;  



4. Darowizna nieruchomości w zamian za służebność mieszkania – skutki podatkowe;  
5. Kwoty wolne w ramach grup podatkowych;  
6. Ulgi i zwolnienia w ramach spadków i darowizn;  
7. Wartość rynkowa – dowody potwierdzające wartość rynkową;  
8. Stawki podatku;  
9. Nabycie nieruchomości w ramach spadku w I grupie podatkowej a brak zgłoszenia w terminie  
6 miesięcy;  
10. Panel dyskusyjny. 


