
Pakiet Pożyczkowy 120 tys. PLN

Opis

Pakiet pożyczkowy dedykowany jest dla osób, które postanowiły zrealizować kompleksową

termomodernizację swojego domu z uwagi na znaczące koszty ogrzewania budynku (C.O)

oraz ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). W ramach pakietu można sfinansować inwestycję

polegającą na wymianie starego kotła opalanego węglem (tzw. kopciucha) na nowy

kondensacyjny kocioł gazowy oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego

ogrzewania wraz z instalacją pompy ciepła powietrze-woda do podgrzewania wody

użytkowej. Modernizacja uwzględnia również ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem

oraz dachu wełną mineralną, które w znaczący sposób ograniczą wydostawanie się ciepła na

zewnątrz budynku.

Ważna wskazówka

Przedstawiona inwestycja uprawnia do skorzystania z Ulgi Podatkowej, w ramach której

możesz uzyskać odliczenia od podstawy opodatkowania wszystkich zakupionych

materiałów oraz wykonanych usług o ile zostaną udokumentowane imiennymi fakturami

VAT wystawionymi na właściciela budynku.

Czy wiesz, że…

Decydując się na tak kompleksowy wariant w pierwszej kolejności wykonujemy

termomodernizację, a na zakończenie instalujemy źródło ciepła o mocy dopasowanej do

znacząco zmniejszonego zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Wymiana źródła ciepła

przed wykonaniem termomodernizacji powoduje, że kupujemy i instalujemy źródło o

większej mocy cieplnej.

Instalacja pompy ciepła zdecydowanie poprawia efektywność przygotowania c.w.u.

szczególnie w układach z kotłami opalanymi paliwami stałymi.

Dodatkową korzyścią kompleksowej termomodernizacji jest poprawa komfortu cieplnego

latem, szczególnie w okresie upalnej pogody. W budynku jest przyjemnie chłodno, a

ewentualne skorygowanie temperatury wewnętrznej jest możliwe przy użyciu urządzeń

klimatyzacyjnych o niewielkiej mocy chłodniczej.

Biuro PolREFF

ul. Orzycka 27, II piętro

02-695 Warszawa

Prosimy o kontakt mailowy: biuro@polreff.org

* Wszystkie przedstawione powyżej wyliczenia są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do zastosowania przy 

rozliczaniu ulgi termomodernizacyjnej oraz nie mogą być podstawą do podjęcia decyzji o zrealizowaniu inwestycji. 

* LZO – Lotne Związki Organiczne           **NOx – tlenki azotu 

Dom jednorodzinny o pow. użytkowej [m
2
]

Bieżące koszty ogrzewania [zł/rok]

Gazowy kocioł kondensacyjny [zł]

Wewnętrzna instalacja grzewcza [zł]

Ocieplenie dachu [zł]

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych [zł]

Ocieplenie ścian zewnętrznych [zł]

Instalacja pompy ciepła do grzania c.w.u. [zł]

Koszt inwestycji* [zł]

Charakterystyka Inwestycji

125

8,479

8,750

9,990

118,390

14,550

15,750

18,100

51,250

Energetyczne Ekonomiczne
Klimatyczne

Zmniejszenie emisji

Oszczędność

energii

Oniżenie kosztów

ogrzewania
CO2 Pyłu LZO* NOx**

GJ/rok zł/rok ton/rok

21.48 2,820 23.47 126.35 121.34 45.27

Szacowane Efekty

Antysmogowe

Zmniejszenie emisji

kg/rok

Limit do rozliczenia przypadający na podatnika* 53,000

Liczba podatników 1

Limit do rozliczenia 53,000

Poniesione koszty kwalifikowane 118,390

Roczny przychód właściciela/podatnika PIT 145,000

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 

poniesionych kosztów
53,000

Korzyści w postaci zwrotu podatku 16,960

Rozliczenie podatkowej ulgi termomodernizacyjnej [zł]

mailto:biuro@polreff.org

