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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
DO ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 
W związku Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem 
hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2020 r. pod poz. 548) niniejszym 
oświadczam/oświadczamy, że kredyt hipoteczny nr ……………………………. został zaciągnięty 
na własne cele mieszkaniowe. 
 
Przez wydatki na własne cele mieszkaniowe rozumie się wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 
25 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361, ze zm.)1. 
 
Oświadczam/my również, że jestem/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej i 
karnoskarbowej za składanie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym.  
 
Podpisy kredytobiorców: 
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1 Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na własne 
cele mieszkaniowe rozumie się wydatki poniesione na: 
a) nabycie budynku mieszkalnego jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego 
gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, 

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, 

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu 
lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału 
w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie 
później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie grunt ten zmieni przeznaczenie 
na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, 

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu 
mieszkalnego, 

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, 
własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, 

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
albo w Konfederacji Szwajcarskiej. 


