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Income tax on buildings returns from June 2022 

 

By the announcement of the Minister of Health, from May 16, 2022, the state of epidemic in 

Poland is cancelled and the state of epidemic threat is introduced. This change means that the 

suspension of the income tax on buildings, the so-called the minimum tax on buildings, will apply 

until the end of May 2022. However, the tax obligation in this respect returns from June. The tax 

payment deadline for June is July 20, 2022. 

The conditions for taxation with the minimum tax remain unchanged, i.e.: 

Subject: fixed assets in the form of buildings which are the subject of a lease or a similar contract; 

Tax base: initial tax value (gross) of the fixed asset (buildings) less PLN 10 million; 

Rate: 0.035% per month (0.42% per annum); 

Taxpayers: property owners; 

Tax obligation: effectively arises for taxpayers who suffer a tax loss or low income (the tax is 

deductible from CIT / PIT advance payments). 

Due to the change in the state of the epidemic, other aid instruments introduced with anti-covid 

regulation will also become obsolete, especially those relating to income taxes. Nevertheless, 

some instruments are also intended for the state of epidemic threat, so they will continue to 

apply. 

If you are interested in talking about the income tax on buildings or the status of other aid 

instruments, please contact  

Rafał Kran                      Rafal.Kran@mddp.pl                    +48 693 290 919 

or your advisor from MDDP. 
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MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie 

podatków, prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania 

wynagrodzeń oraz szkoleń i konferencji. 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w 

uznanych firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród 

naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze 

wszystkich sektorów gospodarki. 

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w 

podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie 

w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze 

działania głównie na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne 

podejście do współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic  

i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie 

informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub 

podatkowych. 

 

 

 

 


