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INSTRUKCJA  

do wypełnienia wniosku o interpretację indywidualną składaną do 

Krajowej Informacji Skarbowej 

 

 

 

Wniosek składamy przez EPUAP 

Do wniosku dołączamy potwierdzenie uiszczenia opłaty 40 zł  

Dane do przelewu: 

Rachunek odbiorcy : 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000  

Odbiorca : KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA  

Tytuł : OPŁATA OD WNIOSKU O INTERPRETACJĘ INDYWIDUALNĄ 

 

 

 
CO MUSISZ ZROBIĆ 

1. Kliknij w link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-

cla/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wydanie-podatkowej-interpretacji-indywidualnej-
2?fbclid=IwAR03eIfoKLwy5_u0MMqeeMzn_qFGnAe368YC2mW3zJ2f1qGMND9i74XDats  
(strona usługi: Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej). 

2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto. 
3. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP. 
4. Kliknij Załatw sprawę. 
5. Wypełnij formularz i dołącz potwierdzenie płatności. 
6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz. 
7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz 

urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). 
 

Więcej informacji o składaniu wniosku przez Internet jest pod linkiem:  

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-podatkowa-interpretacje-indywidualna 
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Dane do formularza – przydatne wskazówki. 

Rodzaj sprawy: podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Cel złożenia wniosku: złożenie wniosku. 

Rodzaj wnioskodawcy: osoba fizyczna. 

Status wnioskodawcy: podatnik 

Zdarzenie przyszłe 

 

 

Treść, którą można wkleić 

 

 

(DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) 

Pole 69: Przepisy prawa podatkowego 

art. 22c pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1128 ze zm.) 

art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, 

poz. 2105) 

art. 2 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 

Pole 74: Wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego 

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą założoną przed 1 stycznia 2022 r. Przedmiotem 

działalności gospodarczej jest również wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi. W ramach prowadzonej działalności wynajmuję m.in. lokale mieszkalne. Wszystkie lokale 

mieszkalne zostały przeze mnie nabyte, wynajęte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. oraz są amortyzowane zgodnie z przyjętą 

metodą amortyzacji i według właściwych stawek (od 1,5% do 10%). W ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej rozliczam się od dochodu (na zasadach ogólnych lub w oparciu o tzw. podatek liniowy). 

Pole 75: Pytanie 
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Czy w roku 2023 i w latach następnych będę mieć możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 

odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r.? 

Pole 76: Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego 

W mojej ocenie mam możliwość w roku 2023 i w latach następnych w dalszym ciągu zaliczania do kosztów 

uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i 

wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 

2022 r. 

Zgodnie z nowym brzmieniem obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r. art. 22c pkt 2 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) amortyzacji 

nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące 

odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub 

wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. 

Powyższy artykuł został zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105). 

Jednocześnie zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 71 ust. 2 ustawy nowelizującej podatnicy 

podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne 

od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami 

mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym 

własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. 

Tym samym - na podstawie przepisu przejściowego - który jest przepisem szczególnym, podatnicy jeszcze 

przez rok (2022) będą stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., w odniesieniu do budynków i lokali 

mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. 

Wskazany art. 71 ust. 2 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim pozbawia możliwości w roku 2023 i w 

latach następnych zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali 

mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. należy uznać za niezgodny z konstytucyjną zasadą 

ochrony praw nabytych i interesów w toku wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego w 

rozumieniu art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 

483 z późn. zm., dalej: Konstytucja). 

Analogiczne zdanie wyraziło Biuro Legislacyjne Senatu RP, w opinii do projektu ustawy nowelizującej (druk 

nr 506) z 19 października 2021 r.: "art. 71 ust. 2 opiniowanej ustawy należy uznać za niezgodny z zasadą 

ochrony praw nabytych i interesów w toku wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego (art 
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2 Konstytucji) przez to, że przewiduje, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy 

podatku dochodowego od osób prawnych mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy 

amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio 

budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym 

własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, nie dłużej 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r.". 

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w wyroku z 10 

lutego 2015 r. (sygn. akt P 10/11) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że " (...) pozostaje w sprzeczności z 

zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, 

pozbawienie podatnika prawa osiągnięcia celu amortyzacji, jakim jest zaliczenie w koszty podatkowe 

całości wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych rozłożonych w 

czasie (...)".  

Również w indywidualnej interpretacji podatkowej z 10 września 2018 r. sygn. 0114-KDIP3-

1.4011.396.2018.1.KS w analogicznej sprawie dotyczącej możliwości amortyzacji środków trwałych po 

zmianie przepisów, organ podatkowy wskazał, że "z uwagi jednak na konstytucyjną zasadę ochrony praw 

nabytych, nowe rozwiązania nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku 

przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. 

obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r.". Podobne stanowisko przyjmowano już m.in. w 

interpretacji z 7 września 2018 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.397.2018.1.KS, z 19 września 2018 r. sygn. 

0115-KDIT3.4011.397.2018.1.PSZ, z 10 października 2018 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.413.2018.1.WR, z 21 

lutego 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.21.2019.2.DS.  

Tym samym dotychczas w wydawanych interpretacjach organ interpretacyjny nie widział przeciwskazań, 

aby ocenić normy prawne niższego rzędu z normami prawnymi wyższego rzędu.    

Podsumowując ustawodawca nie powinien w trakcie trwania amortyzacji zmieniać zasad polegających na 

wykluczeniu z obiektów podlegających amortyzacji składnika majątku, którego amortyzację rozpoczęto, 

ale przed tymi zmianami nie zakończono. Tym samym mam możliwość dokonywać odpisów 

amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać te odpisy 

amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej na 

zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. aż do momentu pełnego ich zamortyzowania, tj. w roku 2023 

i w latach następnych. 
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(DLA OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ W 2022 R. PRYWATNIE NA ZASADACH OGÓLNYCH, KTÓRE PLANUJĄ Z 

DNIEM 1 STYCZNIA 2023 R. OTWORZYĆ LUB ROZSZERZYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ) 

 

Zdarzenie przyszłe 

 

Pole 69: Przepisy prawa podatkowego 

art. 22c pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1128 ze zm.) 

art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, 

poz. 2105) 

art. 2 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 

Pole 74: Wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego 

Wynajmuję prywatnie lokale mieszkalne i rozliczam ten najem na tzw. „zasadach ogólnych”. Wszystkie 

lokale mieszkalne zostały przeze mnie nabyte, wynajęte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. oraz są amortyzowane zgodnie z przyjętą 

metodą amortyzacji i według właściwych stawek (od 1,5% do 10%).  

Planuję z dniem 1 stycznia 2023 r. rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, 

której przedmiotem będzie wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W 

ramach prowadzonej działalności będę wynajmował ww. lokale mieszkalne. W ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej będę rozliczać się od dochodu (na zasadach ogólnych lub w oparciu o tzw. 

podatek liniowy). 

Pole 75: Pytanie 

Czy w roku 2023 i w latach następnych będę mieć możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 

w ramach nowo otworzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych 

nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych przed 1 stycznia 2022 r.? 

Pole 76: Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego 
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W mojej ocenie mam możliwość w roku 2023 i w latach następnych w dalszym ciągu zaliczania do kosztów 

uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i 

wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 

2022 r. Nie ma w tym zakresie znaczenia, że nastąpi zmiana źródła z „prywatnego najmu” na „pozarolniczą 

działalność gospodarczą”. 

Zgodnie z nowym brzmieniem obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r. art. 22c pkt 2 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) amortyzacji 

nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące 

odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub 

wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. 

Powyższy artykuł został zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105). 

Jednocześnie zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 71 ust. 2 ustawy nowelizującej podatnicy 

podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne 

od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami 

mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym 

własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. 

Tym samym - na podstawie przepisu przejściowego - który jest przepisem szczególnym, podatnicy jeszcze 

przez rok (2022) będą stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., w odniesieniu do budynków i lokali 

mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. 

Wskazany art. 71 ust. 2 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim pozbawia możliwości w roku 2023 i w 

latach następnych zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali 

mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. należy uznać za niezgodny z konstytucyjną zasadą 

ochrony praw nabytych i interesów w toku wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego w 

rozumieniu art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 

483 z późn. zm., dalej: Konstytucja). 

Analogiczne zdanie wyraziło Biuro Legislacyjne Senatu RP, w opinii do projektu ustawy nowelizującej (druk 

nr 506) z 19 października 2021 r.: "art. 71 ust. 2 opiniowanej ustawy należy uznać za niezgodny z zasadą 

ochrony praw nabytych i interesów w toku wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego (art 

2 Konstytucji) przez to, że przewiduje, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy 

podatku dochodowego od osób prawnych mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy 

amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio 

budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym 
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własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, nie dłużej 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r.". 

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w wyroku z 10 

lutego 2015 r. (sygn. akt P 10/11) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że " (...) pozostaje w sprzeczności z 

zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, 

pozbawienie podatnika prawa osiągnięcia celu amortyzacji, jakim jest zaliczenie w koszty podatkowe 

całości wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych rozłożonych w 

czasie (...)".  

Również w indywidualnej interpretacji podatkowej z 10 września 2018 r. sygn. 0114-KDIP3-

1.4011.396.2018.1.KS w analogicznej sprawie dotyczącej możliwości amortyzacji środków trwałych po 

zmianie przepisów, organ podatkowy wskazał, że "z uwagi jednak na konstytucyjną zasadę ochrony praw 

nabytych, nowe rozwiązania nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku 

przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. 

obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r.". Podobne stanowisko przyjmowano już m.in. w 

interpretacji z 7 września 2018 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.397.2018.1.KS, z 19 września 2018 r. sygn. 

0115-KDIT3.4011.397.2018.1.PSZ, z 10 października 2018 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.413.2018.1.WR, z 21 

lutego 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.21.2019.2.DS.  

Tym samym dotychczas w wydawanych interpretacjach organ interpretacyjny nie widział przeciwskazań, 

aby ocenić normy prawne niższego rzędu z normami prawnymi wyższego rzędu.    

Podsumowując ustawodawca nie powinien w trakcie trwania amortyzacji zmieniać zasad polegających na 

wykluczeniu z obiektów podlegających amortyzacji składnika majątku, którego amortyzację rozpoczęto, 

ale przed tymi zmianami nie zakończono. Tym samym mam możliwość dokonywać odpisów 

amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać te odpisy 

amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej na 

zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. aż do momentu pełnego ich zamortyzowania, tj. w roku 2023 

i w latach następnych. 

Jednocześnie zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 23 maja 2019 r. sygn. 0113-KDIPT2-

1.4011.152.2019.1.RK osoba, która w 2015 i 2016 roku otrzymała nieruchomości w darowiźnie i w tych 

latach przyjęła je do używania i wprowadziła do wykazu środków trwałych w ramach "najmu prywatnego" 

opodatkowanego ryczałtem (taki obowiązek istniał przy prywatnym ryczałcie od najmu do 31 grudnia 2018 

r.) ma prawo do kontynuacji ich amortyzacji w ramach nowo otworzonej od 1 stycznia 2019 r. działalności 

gospodarczej. Nie stoi temu na przeszkodzie, że od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zmiany przepisów 

zakazujące amortyzacji lokali mieszkalnych otrzymanych w drodze darowizny. 

Mając na uwadze powyższą interpretację jako osoba, która rozliczała dotychczas najem prywatnie na 

zasadach ogólnych powinnam mieć możliwość po 1 stycznia 2023 r.  kontynuowania amortyzacji lokali 

mieszkalnych czy to w ramach nowo utworzonej z dniem 1 stycznia 2023 r. działalności gospodarczej czy 
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to w ramach już prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższa interpretacja potwierdza prawo do na 

zmiany źródła przychodów z "prywatnego najmu" na "działalność gospodarczą" bez utraty praw nabytych. 
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