
Pakiet Pożyczkowy 80 tys. PLN

Opis

Proponowana inwestycja jest dedykowana właścicielom domów jednorodzinnych,

którzy planują wprowadzić kompleksowe rozwiązania termomodernizacyjne w swoim

domu w celu poprawienia efektywności energetycznej budynku. Zakres

przedsięwzięć modernizacyjnych uwzględnia zastąpienie dotychczas użytkowanego

kotła węglowego (tzw. „kopciucha”) na nowy kondensacyjny kocioł gazowy wraz z

modernizacją starej instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto, prace

modernizacyjne uwzględniają ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian 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…

Straty ciepła przez ściany zewnętrzne mają największy udział w sumie strat ciepła

budynku. Dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych budynku uzyskujemy dodatkowe

korzyści jak np poprawa estetyki elewacji zewnętrznej budynku czy likwidacja

„efektu zimnej ściany” (ściana nie ocieplona ma znacznie niższą temperaturę po

stronie wewnętrznej. W rezultacie pochodząc do takiej ściany odczuwamy chłód. Po

ociepleniu rozkład temperatury w ścianie znacznie się zmienia, a jej wewnętrzna

powierzchnia ma temperaturę nieznacznie niższą niż temperatura powietrza w

pomieszczeniu i efekt odczuwania chłodu znika.

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 ścian zewnętrznych [zł]

Koszt inwestycji* [zł]

14,550

Charakterystyka Inwestycji

125

7,730

8,750

51,250

74,550

Energetyczne Ekonomiczne
Klimatyczne

Zmniejszenie emisji

Oszczędność

energii

Oniżenie kosztów

ogrzewania
CO2 Pyłu LZO* NOx**

GJ/rok zł/rok ton/rok

170.10 1,162 20.12 115.20 110.53 39.85

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 74,550

Roczny przychód właściciela/podatnika PIT 135,000

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 

poniesionych kosztów
53,000

Korzyści w postaci zwrotu podatku 16,466

Rozliczenie podatkowej ulgi termomodernizacyjnej [zł]

mailto:biuro@polreff.org

