
Ustne wyjaSnienia nie mog4 szkodzii
orglny podaf(o$e muea
zbadaa; cz!, e eeywiScie
pEcownik uEqdu odm6wil
pzyiqciadokume 6w
uplawniaiE3ych podatnilG
do ulgi, gdy iwientzi on,

Nie morna przejsd do po-
rzqalku DadstlvieralzenieDr 2e
skoro pracoMik urzedu nie
ma prawa odm6wia puyjecia
pisma, to na peMo nie odm6-
wil - uasadnlal WczoraFzy
s]rck Vojew6dzki Sqd Admi-
nisnacyjny w va$zawie

SpraM dotyczy tzq urSi
meldunkowej. To mdDioie z
PIT pnychodu uzyskane8o ze
spnedazy mieszlGd4 e kt6
ryDpodat!ft bytzameldo\€ny
mpot'tst ryprzezcoDajmDiej
€miesiecypped dat4 zbycia.

Takie zasady opodatkol€-
lia sprzedazy Ioj€szkdi doty-
czenieruchomoscrnab),tychw
latach 2oo7-2oo8. Zbycie
Dieruchomosci kupioDych
wczesniej lub p62Diej jest
,wolnione z PrT, jeZeli przy
cl6d z tej trdrsakcji podatrtk
preznaczy w catosci na za-
spokojenie wlasDych cel6v
mieszkaniowych w ci4gu
dw6ch pehych lat kalsda-
vonych po rcku sprzedazy.

MalZeirstwo od bt ao,
mieszkalo w lokatorskim

il#i'iiliii ",i"J'?rll'J,"r,i calej ustawy o PIT
uzealzte skarbow]D

reEo dor,ueoir zabraLro. poOam ( rXe mOgl

runkiero bylo jednak zlozeni

mieszkmiu, przeksztal@Dlo
w 2oo7 x w sp6ldzielcze wla-
snosciowe, co t-alt'rje siejako
nabycie. W 2011r malzoDllo-
rvie sprzedali je iprzerdeali sre

. do warszawy. Pieni4dze ze
sprzedazy $:rdah ra nowe

Ponie$tai w poprzedniD
byli zmeld''\@i odlat, mosli
skozystaa ze zwolrienia. Wa

w termiDie 14 dDi od sprzeda-
2y oswiadczenia o spehiemu
warunk6w skorzystania z

wiQc urzed skarbolr:r nl..Dje-
rzyt malzonkom - podatek
lacznie na ponad ro tys. d plus
odsetki.

zom podatnika twier&na,
ze stato sie tak gdyt pncow'
n& uzadu akaboweEo na
wsza$skich Bieldach od
n6{d pl4jecia oswiadczenia.

RegezentujecyDaza Prze
mr6law wiecek, doradca po-
datkouy re sp6iki LjzFao-
oar, poonosu nrezEoonosc z
konsttucj4 przepis6q ].16re
stat siq poGtaw4 rymierze-
nia {]Bokiego podatku. Wy-
jasDial, ze Dawet gdybX mal-
zonkowie przecz)4ali ustawg
o PIT od deski do deski w
zo1r r., gdy sprzedali miesz
kanie. nie znalezliby odpo-
wiedzi na p)'tDia, jal< zapla-

cid podatek od spzedazy
mieszkalra ei co zrobit, by
skorzystat ze zrvolnienia.
zrlaleZliby natomiast infor-
nacj_e. re wyduie pieokdzy

Ulzad skarbovli ja} thuoa
czyt peroomocni\ synierzt
PIT de fa.to od przychodu, a
nie dochodu iElzonk6w.

Po pzeczl.ftlniu

wie&iei o uldze

meldurkowej

Przekztalcenie miesznaia z
lokatorskieSo w sp6ldzielcze
wlasnosciowe odbylo sie bez
oplat, a jedlr)D udokuento-
wd)D rydatkjem, o kt6ry
mozna bylo pomniejszya
przych6d, byty kilkusetztoto'

Pehomooik $yjasnial Ze
mat2onkolvie ilpadl.r w pulap
ke zastarlion4na podahik6w.

Zazrla.zal, ae poza pozlo-
sremlegislacji se slD6& by
zlozyc oswiadczenie o zdel-
do@iu byl niepotzebnlo
fomalizmem. Urz4d skarbo

P2e<2paEfc'likL,

sy wieddal o niejscu zdel-
domia EalZor*6w.

S4d nie pEychylil sie do
zdzut6w dotycz4cych zgod-
nosci z koDsDtucj+ s/yja6nil,
Ze prawo do ulA nie jest pra-
wem koNtjtucyjnje, a po-
ziom starmosci legislacji nie
jest salmistaq p.z€shnlq od'
stEpisia od stosowania usta
sy. Uchylil jealnak rozstrzy
Soiecie dlaektonizby skdbo-
tr€j, K6ry podtrzlnal dect49
urzQdu skarbowego. Sednaka-
zat zbadaiie, czyrzeczywiscie
podatnik oczlmal \'vyjasnie
nia od pracowlika urzQdu

Va$zawski s4d uzral, Ze
skoro Zona sdony postqpo-
wania staowczo twierdzi, ,e
otrzynala takie instrulrcje,
nierf starczajqce jesa samo
stwierdze&ie, 2e tak nie mo-
gto sie staa, poniewaz pm"
comik nie moze odm6wiC
przyjecia pisma. Organ musi
podj46 pr6bg spav,/dzeda

Wptra m deqzje s4du mial
takze popetliony pzez orgar
na niekorryii podatEjka bled
racbuDkowy w obliczedu
wysokosci zobowi4zaDia.
Vn4d za\yr,yl je o AoLNkg
@ tez byio powodemrozstzy-
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