RAPORT Z RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH GRUDZIEŃ 2016
Witam Cię bardzo serdecznie!
Za kilka dni Nowy Rok. Jest to czas, w którym warto przeanalizować ostatnie 12 miesięcy,
wyciągnąć wnioski i mądrze zaplanować 2017. Czy był to okres dobrych decyzji? Czy osiągnąłeś
swoje cele? Czy jesteś bliżej niezależności finansowej? Być może coś poszło nie tak? Pamiętaj –
porażki są nieodłącznym elementem sukcesu i pojawiają się na drodze każdego inwestora.
Głowa do góry! Błędów nie popełnia jedynie ten, kto nic nie robi. Wyciągaj wnioski i ruszaj do
przodu! 
Wiem, że część z początkujących inwestorów odwleka swoje decyzje w czasie. To duży
błąd, który zazwyczaj blokuje Cię przed osiągnięciem swoich celów. W moim wypadku również
tak było. Oprócz wewnętrznego samozaparcia, może Ci w tym pomóc książka, która i mi
pomogła. Była to pozycja Briana Tracy’ego „Zjedz tę żabę”. Jeżeli gdzieś w Twoim życiu
prywatnym lub zawodowym czai się taka żaba, nie wahaj się, im szybciej się nią zajmiesz, tym
lepiej dla Ciebie!
Nowy Rok to nowe wyzwania i projekty. Ja również zdecydowałem się na pewne nowe
kroki. Wielu z uczestników moich szkoleń i wykładów dawało mi znać, że są zainteresowani gruntownym seminarium nt. kredytów
hipotecznych, na którym dokładnie omówię wszystkie istotne zagadnienia kredytowe, osobiście doradzę i pomogę w zbudowaniu
długoterminowego planu inwestowania na lata. Odpowiadając na Wasze potrzeby już na wiosnę 2017 roku we współpracy
z Piotrem Hryniewiczem poprowadzę takie szkolenie. Szczegóły będą dostępne na profilu facebookowym RM Kredyty oraz
w kolejnym raporcie. Jeżeli jesteś zainteresowany takim seminarium, daj mi znać wcześniej – a będziesz mógł liczyć na specjalną
ofertę 
Grudniowy raport oprócz sytuacji na rynku kredytów hipotecznych oraz dokładnej bieżącej oferty hipotecznej dla osób
fizycznych zawiera też artykuł nt. rozliczania podatków od najmu w 2017 roku napisany przez Grzegorza Grabowskiego, świetnego
specjalistę z zakresu podatków. Od wielu lat współpracuję z Grzegorzem i nie spotkałem na swojej drodze lepszego eksperta w tej
dziedzinie, dlatego warto zaznajomić się z jego oceną sytuacji i opisanymi zmianami, które wejdą w życie już za kilka dni.
Korzystając z okazji, jak pisał Napoleon Hill – „aby działać trzeba mieć cele”, życzę Ci ambitnych celów w nowym
2017 roku oraz ich pełnej realizacji!

Ronald Szczepankiewicz
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W TYM RAPORCIE ZNAJDZIESZ:
1. Kredyty hipoteczne – krótki przegląd sytuacji rynkowej.
2. Grudzień 2016, artykuł Grzegorza Grabowskiego – „Rozliczanie podatków od najmu w 2017 roku”.
3. Szczegóły najlepszych ofert pod różnym kątem – z mojej perspektywy i z konkretną ceną. Osoby fizyczne.

KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE
Marża - jest stała i niezmienna przez cały
okres kredytowania. Na jej wysokość mamy
wpływ poprzez:
- wkład własny
- wybór waluty (PLN, EUR, CHF)
- typ kredytowanej nieruchomości
- źródło dochodów
- raport BIK
- cross sell (dokupienie dodatkowych rozw.
finansowych)
- zmianę banku (na tańszy)
- inne
2,50%

+

Z czego składa się oprocentowanie kredytu?

Stopa procentowa - jest zmienna. Pożyczamy
pieniądze z banku, ten sam najczęściej ich nie
posiada, pożycza je od innego banku na
procent. Stopa pr. to wysokość tej pożyczki.
Ustalana przez banki między sobą. Klienci
i doradcy nie mają wpływu na jej wysokość.
- dla PLN WIBOR
- dla EUR EURIBOR lub LIBOR
- dla CHF LIBOR

+

Przykład dla PLN
1,80%

=

Oprocentowanie w skali roku.

=

4,30%

LTC = Loan (dług) To (do) Cost (koszt, np. zakupu, remontu, ale również notariusza prowizji bankowej itd.)
LTP = Loan (dług) To (do) Price (cena transakcyjna)
LTV = Loan (dług) To (do) Value (wartości, np. z operatu szacunkowego)
Cashflow = to co nam zostanie z przychodu po odjęciu wszystkich kosztów związanych z inwestycją.
Cashback = jeżeli po całej inwestycji nasz wkład własny jest równy zero, a jeszcze dodatkowo zostaje nam gotówka,
której wcześniej nie mieliśmy, to ta gotówka jest cashbackiem.
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1. KREDYTY HIPOTECZNE – KRÓTKI PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem na rynku kredytów hipotecznych jest obecnie zbliżające się
odblokowanie pieniędzy na dopłaty wypłacane w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Co ciekawe już
w grudniu część banków umożliwiła rozpoczęcie mechanizmu otrzymania kredytu na preferencyjnych warunkach, co
sprawia, że część dopłat będzie możliwa do wypłacenia już na początku nowego roku.
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Warto zaznaczyć, że w lipcu 2016 środki na MDM zostały 4,50
zablokowane i od wakacji można było wnioskować jedynie o te, 4,00
które wypłacane będą w roku 2018. W praktyce zatem, osobami 3,50
zainteresowanymi mogli być ci, którzy kupowali nieruchomości 3,00
w budowie. Obecnie jednak środki na wsparcie zostaną
2,50
odblokowane na początku stycznia. Minusem pozostaje fakt, iż tych
2,00
nie ma dużo, bo jedynie 373 mln złotych. Aby mieć skalę
1,50
porównania tylko w marcu 2016 roku złożone wnioski przekroczyły
1,00
kwotę 200 mln zł. W mojej ocenie realne staje się scenariusz, że
0,50
środki skończą się na przełomie lutego i marca. Jak wykazują
0,00
oficjalne statystyki zainteresowanie programem rośnie z roku na rok.
Scenariusz bardzo szybkiego wyczerpania się puli dotacji jest o tyle
realny, że część banków już w grudniu uruchomiła możliwość
WIBOR3M
rozpoczęcia procedury uzyskania wsparcia. Z tego powodu, jeżeli
myślisz o wsparciu rządowym, musisz działać szybko, najlepiej od
Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M
razu rozpocząć poszukiwanie mieszkania spełniającego wymogi
MDM, konieczne jest również uprzednie sprawdzenie zdolności kredytowej. Czas od złożenia wniosku o kredyt do czasu
jego wypłaty to zwykle około miesiąca, lecz czasami okres ten ulega wydłużeniu wskutek konieczności okazania
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dodatkowych dokumentów, przedłużających się negocjacji etc. Wiem, że wielu z czytelników moich raportów, chce
skorzystać z MDM, dlatego apeluję – to ostatni moment!
Pamiętaj również, że od 1 stycznia 2017 roku, wchodzi w życie rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego
dotycząca wkładu własnego. Wzrośnie on z dotychczasowego pułapu 15% do 20%. Te banki, które do teraz mimo
wszystko wymagają jedynie 10% wkładu własnego, być może nadal będą to oferowały. W praktyce od 2017 roku
kredytobiorcy będą zmuszeni dołożyć brakujące 5% wkładu własnego lub skorzystać z ofert, które nie są tak atrakcyjne.
Pamiętaj proszę, że w dalszym ciągu na dzień dzisiejszy, a nawet od 1 stycznia 2017 roku, dalej będzie możliwy kredyt
z wkładem własnym zerowym, bądź bliskim zeru! Istnieją w pełni legalne sposoby poradzenia sobie z wymaganym
wkładem własnym. Nawet dziś, można uzyskać kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym równym, bądź bliskim 0 zł.
Jak to zrobić, przeczytasz w mojej książce Tajna Broń Kredytobiorcy.
Na początku grudnia kurs franka szwajcarskiego wzrósł do poziomu 4,20 zł, co oznacza, że rata kredytu w CHF mogła
być najwyższa w historii. Bywały sytuacje, kiedy kurs był wyższy, jednak nigdy nie miało to miejsce w pierwszych dniach
miesiąca. Kredytobiorca mógł w rezultacie nadpłacić nawet ponad 500 zł względem raty kredytu z sierpnia 2008 roku,
biorąc pod uwagę kwotę zobowiązania 300 000 zł. To naprawdę sporo.
Ważnym zagadnieniem jest również forsowana przez Unię Europejską nowelizacja ustawy o kredytach
hipotecznych, która może całkowicie zmienić rynek na niekorzyść kredytobiorcy. W projekcie ustawy znalazł się
bowiem zapis o zakazie pobierania przez pośredników wynagrodzenia od banków. Obecnie pośrednik wynagradzany
jest przez bank, który wypłaca mu prowizję należną dla doradcy prowadzącego sprawę. Ustawodawca uważa, że
obecny stan prawny prowadzi do nakłaniania kredytobiorcy do wyboru oferty mniej dla niego korzystnej, która za to
wiąże się z wyższym wynagrodzeniem prowizyjnym dla pośrednika. Z tego powodu chce zakazać przyjmowania
przez niego wynagrodzenia z banku, które jest obecnie głównym źródłem dochodu firm doradczych – klienci nie
płacą bowiem pośrednikom za przygotowanie porównania, a doradca zarabia dopiero po wypłacie
kredytu. Jeżeli ustawa w takim kształcie wejdzie w życie, będzie to oznaczało konieczność dodatkowego
wynagrodzenia pośrednika za jego pracę. Na początku grudnia Komisja Europejska ostrzegła, że dalsza
zwłoka we wprowadzeniu unijnych rozporządzeń może oznaczać zaskarżenie Polski do Trybunału
Sprawiedliwości UE. Osobiście uważam, że docelowo chodzi o to, aby usługi pośrednictwa były niewynagradzane,
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a w zamian za to, pośrednicy stali się doradcami, które to z kolei usługi podlegają pod podatek VAT. Koniec końców,
jeśli ustawa wejdzie w życie, jak zawsze negatywne skutki poczują zwykli ludzie.

Średnia zdolność kredytowa w PLN
zł850 000,00
zł830 000,00
zł810 000,00
zł790 000,00
zł770 000,00
zł750 000,00

zł730 000,00
zł710 000,00
zł690 000,00
zł670 000,00
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zł650 000,00

.
Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tyś zł netto
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Dotyczy kredytu na kwotę 300 tyś zł, wkład własny 25%.

Dotyczy kredytu na kwotę 300 tyś zł, wkład własny 25%.

Średnie marże kredytowe w PLN

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN
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2. GRUDZIEŃ 2016. ARTYKUŁ GRZEGORZA GRABOWSKIEGO –
ROZLICZANIE PODATKÓW OD NAJMU W 2017 ROKU.
Zbliża się koniec roku. Jest to okres robienia postanowień czy planów osobistych i biznesowych na kolejny rok. Dla osób
wynajmujących komuś mieszkania jest to również dobry moment na przemyślenie swojej sytuacji podatkowej,
zaplanowanie kwestii podatkowych na kolejny rok i ewentualne dokonanie odpowiednich zmian w rozliczaniu swoich
podatków od najmu. Warto również zapoznać się ze zmianami w podatkach, które przyszykował dla nas Ustawodawca
w 2017 roku.

Dla osób rozliczających najem swoich mieszkań jako oddzielne źródło przychodów istotny jest 20 stycznia 2017 roku.
Tego dnia mija nieprzekraczalny termin na ewentualne złożenie do urzędu skarbowego:
 oświadczenia o wyborze formy opodatkowania,
 oświadczenia dotyczące kwartalnego rozliczania ryczałtu (o ile rozliczasz się ryczałtem),
 oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów/dochodów z najmu współwłasności małżeńskiej przez
jednego ze współmałżonków.
W mojej opinii najważniejsze jest to pierwsze oświadczenie, czyli wybór formy opodatkowania. W tym gościnnym artykule
opiszę m.in. jak wybrać optymalny dla Ciebie sposób rozliczania najmu, przy czym skupię się na najmie prywatnym
(aczkolwiek wiele kwestii będzie adekwatnych także dla osób prowadzących działalność gospodarczą).
Osoby rozliczające najem poprzez działalność gospodarczą powinny jeszcze rozważyć następujące ewentualności:
 zmianę formy opodatkowania działalności (podatek liniowy lub zasady ogólne),
 wybór zaliczek uproszczonych,
 wybór rozliczania podatku dochodowego w trybie kwartalnym lub miesięcznym,
 i zapewne inne kwestie, mniej lub bardziej istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
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Jedną z rzeczy, którą sugeruję, jest ujednolicenie trybu rozliczania PIT i VAT (tak, żeby obydwa podatki były rozliczane
kwartalnie albo obydwa były rozliczane miesięcznie) – o ile oczywiście rozliczamy VAT i takie ujednolicenie jest formalnie
możliwe (od 2017 roku takie ujednolicenie może być trudniejsze ze względu na ograniczenia dotyczące rozliczania
kwartalnego VAT-u).
Jakie są podstawowe formy opodatkowania najmu?
W pierwszym kroku należy przeanalizować, czy chcemy rozliczać nasz najem jako odrębne źródło przychodów
(tzw. najem prywatny) czy też w ramach działalności gospodarczej.
W przypadku najmu prywatnego możemy wybrać ryczałt (8,5% od przychodu) lub zasady ogólne (18% i 32% od
dochodu). Działalność gospodarcza, w ramach której opodatkowujemy najem, może być z kolei rozliczana na
zasadach ogólnych (18% i 32% od dochodu) lub na zasadach podatku liniowego (19% od dochodu).

Sposoby rozliczania NAJMU

Najem prywatny (odrębne
źródło przychodów)

Ryczałt
8,5%

Skala podatkowa
18% i 32%

Działalność
gospodarcza

Skala podatkowa
18% i 32%

Podatek liniowy
19%
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Oczywiście, powyższy rysunek pokazuje tylko podstawowe i najbardziej popularne formy opodatkowania najmu. Można
sobie np. wyobrazić rozliczanie najmu także poprzez różnego rodzaju spółki prawa handlowego. Przykładowo, do
rozliczania podnajmu dość często wykorzystywane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W większości przypadków to podatnik decyduje, którą formę rozliczania najmu zastosuje. Są jednak pewne
ograniczenia. Przykładowo, nie zawsze rozliczanie w ramach najmu prywatnego będzie prawidłowe, ponieważ
w niektórych sytuacjach nasz najem będzie już spełniał przesłanki uznania go za działalność gospodarczą. Niektóre
wybory mogą też wprowadzać pewne ograniczenia np. wybór rozliczania działalności gospodarczej na zasadach
podatku liniowego blokuje nam możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem.
Jak wybrać?
Jakie powinny być kryteria wyboru formy opodatkowania? Pierwszym nasuwającym się kryterium jest oczywiście
wysokość podatku, który będziemy mieli do zapłacenia. Nie jest to złe podejście, ale oprócz wysokości podatku należy
też wziąć pod uwagę inne kryteria, a także jaką mamy „strategię inwestowania” w nieruchomości czy też na jakim
etapie naszego planu inwestycyjnego się znajdujemy. Inaczej podejdziemy do podatków, jeśli mamy już stworzony
portfel nieruchomości i chcemy wyłącznie minimalizować zobowiązania podatkowe, a inaczej, gdy nasz portfel
nieruchomości dopiero budujemy i chcemy zadbać o naszą zdolność kredytową. Pewnym czynnikiem jest również
nasza sytuacja życiowa np. ile czasu chcemy czy też możemy poświęcić na rozliczenia.
Czynniki, które moim zdaniem warto wziąć pod uwagę to:
 formalności, których musimy dopełnić na początku najmu – przykładowo, rozliczanie poprzez działalność
gospodarczą z reguły wymaga jej zarejestrowania, znalezienia biura rachunkowego itp.;
 konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i ewentualnie kosztów – przy ryczałcie tych formalności jest
zdecydowanie mniej (rejestrujemy wyłącznie przychody), a przy działalności gospodarczej trzeba prowadzić
formalną księgowość;
 sposób rozpoznawania przychodów – w najmie prywatnym stosujemy zasadę kasową, w działalności
gospodarczej podstawą określenia przychodu są kwoty należne;
 rozliczenie roczne, które trzeba wysłać do US;
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konieczność odprowadzania składek ZUS;
dopuszczalna skala najmu prywatnego.

Jak już przeanalizujemy powyższe czynniki i zestawimy je również z naszą „strategią inwestycyjną”, naszym portfolio
mieszkań, a także sytuacją życiową, możemy podejść do oszacowania podatku do zapłacenia dla każdej
z wymienionych wcześniej form rozliczenia.
Metoda jest prosta - spójrzmy na przychody oraz koszty najmu z poprzedniego roku (tego, który właśnie się skończył)
i spróbujmy oszacować, jakie będziemy mieli przychody i koszty w kolejnym roku. Najczęściej najsensowniej jest przyjąć,
że będą one podobne do tych z poprzedniego roku. Oczywiście, należy też uwzględnić nasze plany inwestycyjne
np. zakup kolejnego mieszkania oraz inne zmiany, które mogą nastąpić np. podwyżkę czynszu dla najemców, którą
planujemy.
Napisz do mnie (na adres wynajmistrz@wynajmistrz.pl), a prześlę Ci przykładową kalkulację, pomagającą oszacować,
która forma rozliczenia zapewni w danym przypadku najniższy podatek.
Kiedy ryczałt, a kiedy zasady ogólne – ogólne zasady wyboru
Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny i dla każdego przypadku należy to po prostu policzyć.
Wszystko zależy od ponoszonych kosztów i innych kwestii np. wartości początkowej zastosowanej do obliczenia
amortyzacji.
Można jednak wskazać pewne generalne zasady. Gdy występują wysokie koszty np. wysoka amortyzacja, odsetki od
kredytu, najczęściej bardziej opłacalne jest rozliczanie się według skali podatkowej. Gdy tych kosztów nie ma
(mieszkanie jest spłacone, ma niską wartość początkową), ryczałt najczęściej daje niższy podatek. Rozliczanie ryczałtem
ma też inną cechę – jest najprostszą metodą opodatkowania najmu.
Opodatkowanie najmu poprzez specjalnie do tego zarejestrowaną działalność gospodarczą rzadko ma sens ze
względu na występujące dodatkowo koszty prowadzenia tej działalności oraz większą ilość wymaganej pracy
i formalności.
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Niemniej, wynajem rozliczany jest często w ramach działalności gospodarczej, gdy wynajmujący tak czy inaczej musi tę
działalność zarejestrować albo już prowadzi własną firmę (choć w mojej opinii również wtedy trzeba decyzję
o wciągnięciu najmu do działalności dobrze rozważyć). Jedną z sytuacji, gdy warto pomyśleć o wciągnięciu wynajmu
do działalności to sytuacja, gdy najem generuje tarczę podatkową (księgową stratę spowodowaną wysoką
amortyzacją
i kosztami odsetek) i chcemy ją wykorzystać do obniżenia dochodu generowanego przez inne
aktywności w ramach tej działalności.
Działalność gospodarcza wydaje się być też dobrym wyborem, gdy posiadamy więcej mieszkań. Eliminujemy wówczas
ryzyko, że urząd skarbowy stwierdzi, że przy takiej liczbie mieszkań nie możemy już rozliczać się poprzez najem prywatny
(bo nasz najem spełnia definicję działalności gospodarczej).
Oświadczenie dotyczące formy opodatkowania
Jeśli zdecydujesz się albo po prostu musisz (ze względu na skalę i charakter najmu) rozliczać najem w ramach
działalności gospodarczej, powinieneś taką działalność zarejestrować. W Internecie znajdziesz sporo artykułów
opisujących, jak to zrobić.
W przypadku, gdy zdecydujesz się na jedną z form najmu prywatnego, należy dokonać formalnego wyboru formy
opodatkowania.
Wybór formy opodatkowania najmu prywatnego poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do naczelnika US
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania możliwy jest tylko raz w roku:
 na jego początku (do 20 stycznia), bądź
 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z tytułu
najmu (jeśli rozpoczynamy wynajem w trakcie roku podatkowego), albo
 do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód pojawił się w grudniu.
W przypadku, gdy nie złożymy oświadczenia w odpowiednim terminie, automatycznie rozliczamy się według skali
podatkowej, chyba, że w poprzednim roku rozliczaliśmy się ryczałtem, wtedy w tym roku możemy kontynuować tę

Raport z rynku Kredytów Hipotecznych, grudzień 2016. www.RMKREDYTY.pl
RM KREDYTY NIEZALEŻNE DORADZTWO KREDYTOWE, +48 503 804 619, kontakt@rmkredyty.pl

12 | S t r o n a

formę rozliczania bez powiadamiania US. Oznacza to, że wynajmujący dopiero zaczynający rozliczać najem, którzy
wybrali rozliczanie według skali podatkowej, nie muszą składać oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.
Pisemne oświadczenie do US powinniśmy złożyć, jeśli w poprzednim roku rozliczaliśmy się według skali podatkowej,
a chcielibyśmy przejść na ryczałt bądź odwrotnie – płaciliśmy ryczałt, a chcielibyśmy przejść na zasady ogólne.
Oświadczenie nie ma oficjalnego druku. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają jednak wzory takich oświadczeń
i czasami wręcz wymuszają ich stosowanie. Wg. mojej wiedzy, możemy, ale nie musimy z nich skorzystać. Możesz też
skorzystać ze wzoru załączonego do mojego poradnika w wersji na 2017 rok.
Przy okazji, przypominam, że wybór formy opodatkowania dotyczy podatnika, a nie każdej jego nieruchomości osobno.
Nie można więc jednego mieszkania rozliczać ryczałtem, a drugiego mieszkania na zasadach ogólnych (aczkolwiek, jak
zwykle, istnieją sytuacje, w których można to ograniczenie ominąć).
Kwartalne rozliczanie ryczałtu
Jeśli rozliczasz najem prywatny według skali podatkowej, możesz to robić wyłącznie w trybie miesięcznym.
W przypadku, gdy zdecydujesz się opłacać podatek od najmu prywatnego ryczałtem, masz możliwość wyboru trybu
miesięcznego lub kwartalnego.
Rozliczanie kwartalne może jednak wykorzystać jedynie podatnik, którego przychody z działalności prowadzonej
osobiście osiągnięte w poprzednim roku nie przekroczyły 25 000 euro. Przeliczenia tej kwoty na złotówki dokonuje się,
stosując średni kurs ogłaszany przez NBP, obowiązujący 1 października poprzedniego roku podatkowego. Według kursu
euro z 3 października 2016 roku (1 października 2016 była sobota), w 2017 roku kwartalnie mogą rozliczać się osoby,
których przychody w 2016 roku nie przekroczyły 107 440 zł.
W przypadku osiągania przychodów z tego samego źródła przez małżeństwo, powyższy limit 25 000 euro jest liczony dla
każdego z małżonków z osobna.
Warunkiem rozliczania ryczałtu w trybie kwartalnym jest również zawiadomienie o tym naczelnika US właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania do 20 stycznia danego roku. Jest to jedyny wymieniony w ustawie termin, więc dla
podatników rozpoczynających najem w trakcie roku podatkowego (po 20 stycznia danego roku) nie ma możliwości
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wyboru trybu kwartalnego. Powinni oni w danym roku rozliczać się w trybie miesięcznym, a dopiero od początku
kolejnego roku podatkowego mogą wybrać tryb kwartalny (o ile oczywiście ich przychody nie przekroczą 25 000 euro).
Jeśli zdecydowaliśmy się rozliczać ryczałtem i spełniamy warunki umożliwiające kwartalne rozliczanie, sugeruję z takiego
trybu rozliczania skorzystać. Zamiast 12 rozliczeń w roku, będziemy musieli zrobić tylko 4 – oszczędzamy czas, a także
pieniądze, ponieważ kwoty podatku będą dłużej leżeć na naszym koncie bankowym (aczkolwiek obecnie
najprawdopodobniej słabo oprocentowanym).
Podatnicy, którzy po raz pierwszy wybiorą kwartalne rozliczanie ryczałtu, powinni zawiadomić naczelnika urzędu
skarbowego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania do 20 stycznia danego roku.
W przypadku, gdy nie złożymy oświadczenia albo złożymy je w nieodpowiednim terminie, rozliczamy ryczałt miesięcznie,
chyba że w poprzednim roku rozliczaliśmy ryczałt kwartalnie, wtedy w tym roku możemy kontynuować ten tryb
rozliczania bez powiadamiania urzędu skarbowego.
Oświadczenie nie ma oficjalnego druku. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają jednak wzory takich oświadczeń
i czasami wręcz wymuszają ich stosowanie. Wg mojej wiedzy, możemy, ale nie musimy, z nich skorzystać. Możesz też
skorzystać ze wzoru załączonego do mojego poradnika w wersji na 2017 rok.
Opodatkowanie całości przychodu/dochodu z najmu współwłasności przez jednego ze współmałżonków
W najmie prywatnym dochody/przychody z najmu mieszkania, które stanowi współwłasność małżeńską, powinny być
opodatkowane przez każdego z małżonków osobno. Należy się do tego stosować zarówno przy wpłacie zaliczek
w trakcie roku podatkowego jak i przy rozliczeniu rocznym.
Ustawodawca przewidział jednak możliwość, żeby całość dochodów/przychodów z najmu współwłasności rozliczał
jeden z małżonków, pod warunkiem że:
 między małżonkami jest wspólnota majątkowa;
 małżonkowie złożą w odpowiednim terminie w US odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości
dochodu/przychodu przez jednego z małżonków.
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Możliwość rozliczania przez jednego z małżonków dotyczy tylko wspólnego majątku (we współwłasności małżeńskiej).
W przypadku majątku odrębnego jego właściciel (mąż albo żona) musi samodzielnie rozliczyć przychody/dochody
z najmu tego majątku.
W przypadku ryczałtu oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków,
podpisane przez oboje małżonków, należy złożyć naczelnikowi US właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania
do 20 stycznia danego roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku
podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych oświadczenie o wyborze opodatkowania całości dochodu z najmu
przez jednego z małżonków, podpisane przez oboje małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi US najpóźniej
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze
wspólnej własności.
Od 2015 roku w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w Ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych pojawiły się zapisy, że wybór zasady opodatkowania całości przychodu/dochodu przez jednego
z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu/dochodu przez jednego z małżonków.
Przed 2015 rokiem te oświadczenia trzeba było ponawiać co roku.
Uwaga, dopiero oświadczenie złożone na początku 2015 roku obowiązuje przez kolejne lata. Tych złożonych na
początku 2014 roku i wcześniej ta zasada nie dotyczy.
Oświadczenie nie ma oficjalnego druku. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają jednak wzory takich oświadczeń
i czasami wręcz wymuszają ich stosowanie. Wg mojej wiedzy, możemy, ale nie musimy, z nich skorzystać. Możesz też
skorzystać ze wzoru załączonego do mojego poradnika w wersji na 2017 rok.
Zmiany w 2017 roku.
W 2017 roku zmienia się wiele przepisów. Przykładowo, dużo zmian wprowadzi Ustawa o Krajowej Administracji
Skarbowej. Jest to chyba największa od wielu lat reforma służb celno-skarbowych. Projekt tej ustawy został zgłoszony
jako poselski, przez to uniknięto konsultacji społecznych, które są wymagane w przypadku projektów rządowych.
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Na mocy tej ustawy od 1 marca 2017 roku administracja podatkowa, kontrola skarbowa i służba celna zostaną
połączone w jeden organ celno-skarbowy. Oprócz zmiany nazw organów celno-skarbowych, zmiany struktury całego
aparatu fiskusa ustawa nadaje też pracownikom nowej „skarbówki” wiele dodatkowych uprawnień, w szczególności
w zakresie czynności kontrolnych. Założenie jest takie, że ma ona płynnie przejąć wszelkie zadania dotychczas
wykonywane przez poprzednie organy. W szczególności, nadal fiskus będzie się opierał na istniejących dotychczas 400
urzędach skarbowych.
Sporo zmian dotknęło Ustawę o VAT. Podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja tej ustawy wprowadza przede
wszystkim zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego i poprawienie ściągalności VAT-u.
Zmianie od 1 stycznia 2017 roku uległa też wysokość i mechanizm stosowania kwoty zmniejszającej podatek
(z której z kolei wynika kwota wolna od podatku).
Poniżej znajdziesz subiektywny opis zmian, na które, w mojej opinii, powinien zwrócić uwagę inwestor w mieszkania na
wynajem (większość z nich wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku). Nie twierdzę, że są to jedyne zmiany (niestety, jest ich
sporo więcej) i zapewne dla Twojej sytuacji prawno-podatkowej istotne mogą być jeszcze inne modyfikacje prawa
podatkowego.
 Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty zapłaconej gotówką przy transakcjach między
przedsiębiorcami, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności
i wystawionych faktur, przekracza równowartość 15 000 zł.
 Zwiększenie limitu dotyczącego zwolnienia z podatku VAT ze względu na obrót ze 150 000 zł do 200 000 zł.
U podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku, limit liczony jest proporcjonalnie. Z przepisów
przejściowych wynika, że podatnicy którzy w 2016 roku przekroczyli obrót 150 000 zł, a zarazem nie przekroczyli
obrotu 200 000 zł, mają prawo do skorzystania ze zwolnienia w 2017 roku.
 Zmiana kwoty zmniejszającej podatek, zarówno w wyliczaniu zaliczek, jak i podatku. Zważywszy na fakt, iż jest to
zagadnienie dość złożone, informuję, że przy wyliczaniu zaliczek u tych podatników, którzy rozliczają się na
zasadach ogólnych, zmiana będzie zauważalna przy przekroczeniu kwoty dochodu 85 528 zł, a w przypadku
wyliczenia podatku, zmiany są korzystne dla podatników osiągających dochód poniżej kwoty 11 000 zł,
a niekorzystne w przypadku podatników osiągających dochód powyżej kwoty 85 528 zł.
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W przypadku świadczenia usług remontowych jako podwykonawca, konieczne będzie zastosowanie
mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT.
Zmiana stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z 19% na 15% dla podatników
rozpoczynających działalność i małych podatników.
Obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT przez podatników, którzy zostaną zarejestrowani jako
podatnicy VAT czynni począwszy od 2017 roku. Będą oni mieli możliwość rozliczania VAT kwartalnie po
12 miesiącach rozliczania się miesięcznie.
Wprowadzenie sankcji podatkowych w wysokości 20%, 30% i 100% dodatkowego zobowiązania w przypadku m.
in.: zaniżenia kwoty podatku należnego, zawyżenia kwoty zwrotu różnicy podatku, niezłożenia deklaracji, bądź
niewpłacenia kwoty zobowiązania podatkowego.
Limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić
podatkowe księgi przychodów i rozchodów i nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych,
podwyższony został
z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

Kasa fiskalna
28 grudnia 2016 w Dzienniku Ustaw (pozycja 2177) pojawiło się podpisane 16 grudnia 2016 przez prezydenta
rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.
Cieszę się, że rozporządzenie zostało w końcu podpisane i opublikowane (nie będę już komentować bardzo późnego
terminu: na kilka dni przed końcem obowiązywania poprzedniego rozporządzenia dotyczącego tego tematu).
Rozporządzenie określa możliwe do wykorzystania zwolnienia z kasy fiskalnej, także dla najmu, obowiązujące do końca
2017 roku (poprzednie rozporządzenie określało zwolnienia na kolejne 2 lata).
Dobra wiadomość jest taka, że, mimo tego, że zwolnienia adekwatne dla najmu zostały nieco inaczej opisane
w rozporządzeniu (w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia), to w praktyce nadal mamy tak samo działające
3 sposoby na uniknięcie kasy fiskalnej przez wynajmującego:
 obrót poniżej 20 tysięcy złotych,
 dokumentowanie obrotu z najmu fakturą,
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wpłaty od najemców na konto

(na moim blogu znajdziesz artykuł opisujący te zwolnienia dokładniej).

Co w 2018 roku?
Wg mnie można założyć, że w 2017 czekają nas jeszcze kolejne zmiany
wprowadzane w trakcie roku podatkowego (w szczególności w podatku VAT) oraz
różne niespodzianki związane z tym, jak opisane wyżej zmiany będą
implementowane w praktyce przez urzędy skarbowe i inne instytucje fiskusa.
A o tym, co będzie w 2018 roku to wg mnie strach myśleć. Rząd oficjalnie wycofał
się z projektu podatku jednolitego, ale kto wie, co wymyśli w ciągu najbliższych
12 miesięcy. Jak pokazuje życie, Ustawodawca nie ma problemów
z wprowadzaniem zmian w podatkach w ostatniej chwili, więc zapewne do końca
2017 roku nie będziemy do końca wiedzieli, co będzie w 2018 roku ;-)

Powyższy artykuł bardzo skrótowo opisuje rozliczanie podatków od najmu w 2017
roku. Więcej informacji znajdziesz w mojej książce "Podatek od najmu i rozliczenia
z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2017.”, dostępnej na stronie:
http://podatekodwynajmu.pl/
Książka to pierwszy w Polsce praktyczny poradnik dla Ciebie – właściciela/właścicielki wynajmowanego mieszkania lub
mieszkań – o tym, jak najlepiej rozliczyć podatek od najmu i jak rozliczać się z najemcami:
 Krok po kroku poznasz proces rozliczania podatku od wynajmu oraz rozliczeń z najemcami.
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Zrozumiesz zawiłości i poznasz gotowe recepty na optymalizację (obniżenie, nawet do zera) podatku od najmu,
a wszystko zobaczysz na wziętych z życia przykładach.
Otrzymasz odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadajesz sobie na temat rozliczeń z Twoimi najemcami
i rozliczeniem podatku od wynajmu.

W poradniku znajdziesz również praktycznie wszystkie dokumenty potrzebne Ci do rozliczania najmu m.in. kalkulacje
pomagające wybrać formę opodatkowania, oświadczenie dot. wyboru ryczałtowego trybu opodatkowania,
oświadczenie dot. wyboru opodatkowania przychodu/dochodu z najmu przez jednego z małżonków, wzór umowy
najmu, wzór faktury za wynajem, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, uproszczoną
ewidencję przychodów i kosztów, ewidencję przychodów w ryczałcie i wiele innych.
Grzegorz Grabowski – ekspert w obszarze rozliczeń z najemcami i rozliczeń podatku od najmu oraz autor bloga
www.wynajmistrz.pl, za pośrednictwem którego pomaga czytelnikom w problemach związanych z rozliczaniem
wynajmu. Wraz ze wspólnikiem, Markiem Golcem, prowadzi biuro rachunkowe wyspecjalizowane w rozliczaniu osób
i podmiotów zajmujących się nieruchomościami: wynajmem, podnajmem, handlem i usługami zakwaterowania
(www.wynajmistrz.pl/biuro). Przeprowadził też wiele szkoleń i wykładów na temat opodatkowania najmu, podnajmu
i handlu mieszkaniami. Członek założyciel i członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na
Wynajem "Mieszkanicznik", ekspert Stowarzyszenia od rozliczeń podatku od najmu i rozliczeń z najemcami.
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3. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD
RÓŻNYM KĄTEM – Z MOJEJ PERSPEKTYWY, Z KONKRETNĄ CENĄ.
OSOBY FIZYCZNE.
Bez owijania w bawełnę, przechodzę do sedna. 

Kryteria wyboru banku:
• LTP min 80%, najlepiej 90% i to w LTV,
• Okres kredytowania do 35 lat (najlepiej),
• Jeżeli to możliwe, brak prowizji, lub możliwość jej skredytowania,
• Brak Cross-Sell’u - dodatkowych rozwiązań finansowych (ubezpieczeń, programów regularnego oszczędzania
oraz innych Inwestorowi niepotrzebnych bzdur),
• Dopiero na samym końcu, ale również ważna - najniższa marża kredytowa.

NAJLEPSZY– Bank dla Inwestora (spełniający powyższe kryteria)
1. BZWBK– max LTP90% (niestety od czerwca nastąpiła zmiana w procedurze bankowej i BZ WBK bierze pod uwagę
niższą z wartości: cenę transakcyjną/koszt inwestycji lub wartość z wyceny). Można dobrać środki w wysokości
maksymalnie 30% celu podstawowego kredytu na tak zwany cel dowolny do 90% wartości przyjętej przez bank.
Marże od 1,89 – 2,69% w zależności od scoringu (chyba, że otrzymasz status VIP lub jesteś pracownikiem instytucji
finansowej, wtedy marże są w przedziale 1,89%-1,99%. Status VIP to dochody jednego z wnioskodawców
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w wysokości 10.000 zł netto lub posiadający w banku depozyt w wysokości min. 100.000 zł). Minimalna marża
w BZ WBK to 1,65% - oferta dotyczy kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na zakup nieruchomości na rynku
pierwotnym od developera lub spółdzielni mieszkaniowej finansowanej kredytem komercyjnym przez BZWBK S.A.
(tzw. oferta Property)
Prowizja dla klienta banku (trzeba mieć 6 mies. konto, z wpływami wynagrodzenia) 2%, dla pozostałych 2,5%.
Cross-sell minimalny, a w zasadzie brak cross-sell’u – konto z wpływami w wysokości 2.000 zł miesięcznie. Dużym
plusem banku jest ubezpieczenie brakującego wkładu własnego finansowane przez bank. Maksymalne LTV 90%
pod warunkiem objęcia ubezpieczeniem NWW kwoty do 80% LTV (tu zmiana od 2017 r.! - w 2016 r. NWW był
liczony do 85%) Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo bez opłat w ciągu pierwszych 3 lat. Po trzecim
roku bank nie pobiera opłaty. W przypadku przekroczenia 50% lub drugiej nadpłaty w okresie 3 lat bank pobiera
opłatę 1% z tytułu nadpłaty. Można dostać decyzję kredytową finansową, bez podpisania umowy przedwstępnej
zakupu nieruchomości. Proces oddziałowy - bardzo ważne jest, w jakiej placówce składasz wniosek. Dochód
z działalności od minimum 2 pełnych lat obrachunkowych.
2. PKO BP– max LTV 90%, UWAGA! PKO BP oficjalnie nie przyjmuje operatu szacunkowego klienta. Jeżeli wartość
z wyceny wykonanej przez PKO BP jest większa niż cena transakcyjna, to bank ją zaakceptuje. Wprawdzie trzeba
wnieść 10% wkładu własnego, ALE można go później odzyskać w formie kredytu „na cel dowolny”, oczywiście po
cenie kredytu na zakup. Marża standardowa dla LTV90% = 2,11% (dla kredytu powyżej 200 000 zł); prowizja 2%. Lub
prowizja 0 zł, ale wymagane ubezpieczenie od utraty pracy (3,25% od kwoty kredytu) marża na LTV90% = 1,83%
(kredyt powyżej 200 000 zł). W banku można założyć konto + kartę kredytową (dzięki temu marża będzie niższa
o 0,07p.p. od standardowej marży). Można wykupić ubezpieczenie nieruchomości (opłaca się, niższe składki niż
poza PKO, bo kosztuje 0,08% wartości nieruchomości rocznie, ale nie obniża marży). Ubezpieczenie niskiego
wkładu własnego dla kwoty powyżej LTV80% podnosi marże o 0,25% do dnia spłaty kredytowanego wkładu
finansowego. Marża przy LTV90%+ ubezpieczenie niskiego wkładu = 2,36%. Można obniżyć za konto
Aurum/Platinum II o 0,02%, zaś za wpływy od 5.000 zł miesięcznie o 0,05% przy wpływach od 9.000 do 15.000 o
0,06% i wpływy powyżej 15.000
o 0,07% dodatkowo można obniżyć za kartę kredytową o 0,05%. PKO
BP daje kredyt na 35 lat, do 75 roku życia (realnie) oraz bierze przyszłą wartość po remoncie i daje pieniądze na
remont. Nieźle liczą zdolność kredytową. Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę 2% przez cały okres. Natomiast
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częściowa spłata jest objęta prowizją 1,5% tylko przez 3 lata, potem 0%. Udzielają decyzji kredytowej (finansowej),
bez podpisanej umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży. WAŻNE! Już na etapie wniosku należy podać docelową
nieruchomość. Trzeba zaznaczyć, że to bank dla Inwestorów mogących pozwolić sobie na luksus, w postaci
czasu. W banku powiedzą Ci, że na decyzję kredytową będziesz czekać 2-3 tygodnie. Niestety rzeczywistość
okazuje się inna - miesiąc to realny czas. Plusem banku jest to, że nawet tego samego dnia, po wydaniu decyzji
kredytowej, zazwyczaj jest dostępna umowa kredytowa do podpisania. Rzadko zdarza się by bank po wydaniu
decyzji chciał od klienta dodatkowe dokumenty by wydać umowę kredytową.
3. Alior Bank- UWAGA! W Alior Bank można dostarczyć operat zewnętrzny, ale ostateczna wartość uzależniona jest
od decyzji analityka. Obowiązkowo trzeba wnieść 10% wkładu własnego. W placówce „na bank” dostaniesz
„ofertę specjalną dla kredytu Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. Koszt tego ubezpieczenia to
5 (słownie pięć (sic!) % od kwoty kredytu (a realnie sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie od
ubezpieczenia! Co za bzdura, zbrodnia w biały dzień!  Przychodząc do nas po kredyt, dostaniesz ofertę
niestandardową, czyli bez ubezpieczenia banku, marża ustalana jest na podstawie oceny scoringowej klienta,
Przy stabilnych dochodach najczęściej dają ~2,80%, prowizja od 2,0%, trzeba jedynie założyć konto. Wcześniejsza
spłata 2,5%, przez pierwsze 3 lata. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 0,2% (liczone od
ceny transakcyjnej). Marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu = 3%! Dobry proces kredytowy, na
decyzję czeka się około 3 tygodnie. Bank chętnie idzie na różnego rodzaju ustępstwa. Dobrze liczona zdolność
kredytowa. Kredyt do 80 roku życia, na max 30 lat. Decyzja finansowa bez podpisanej umowy przedwstępnej, ale
trzeba podać konkretną nieruchomość (oświadczenie klienta i zbywcy). UWAGA! W tym banku nie ma limitu
kredytów na osobę fizyczną! Idealny bank dla kogoś, kto posiada już 3-4 kredyty hipoteczne. Bank nie żąda już
połowy faktur za remont, tylko robi typową inspekcję (zdjęcia) by rozliczyć wykonane prace.
4. mBANK HIPOTECZNY max LTV 100%! jest to swego rodzaju „odnoga” mBANK’u. Generalnie nadal jest to niezły
bank dla Inwestorów. Marże identyczne jak w mBANK, jednak lepsze możliwości, co do negocjowania oferty.
UWAGA! Ten bank nie podlega wymogowi 10% wkładu własnego! WAŻNE: Akceptują tylko pełną własność.
Od 1 lipca br. mBank nie udziela kredytów hipotecznych na następujące cele:
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•

dowolny cel (pożyczka),

•

konsolidacja,

•

zakup lokalu usługowego,

•

zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Od tego momentu bank nie przyjmuje, jako zabezpieczenie kredytu, nieruchomości mających status lokali
usługowych oraz spółdzielczo-własnościowych. Rezygnuje także z transakcji, gdzie formą nabycia jest przetarg lub
licytacja komornicza). Można, zatem oficjalnie ubiegać się o kredyt na LTV 100%. Wprawdzie nie akceptują tu
wartości z operatu - robią swoją wycenę (dlatego ten Bank jest dopiero na 4 pozycji), ALE jeżeli wyjdzie z niej, że
nieruchomość kupowana jest poniżej wartości rynkowej, to zaakceptują tę wartość (a nie mniejszą z dwóch jak
w większości innych banków). Kluczem do wszystkiego jest zakup nieruchomości poniżej wartości rynkowej.
Niestety, zdarza się często, że wycena z banku nie prezentuje się tak dobrze, jak „nasz” operat, jednak mimo
wszystko na pewno warto spróbować. Znasz inny bank, który mówi wprost „zapraszamy po LTV100%”? Kredyt
można uzyskać na 35 lat, ale tylko do 67 roku życia w chwili spłaty ostatniej raty. Aby dostać się do oddziału
mBANK Hipoteczny, złóż wniosek u dobrego doradcy kredytowego, gdyż bank ten nie ma swoich oddziałów.
5. Pekao SA – Dla LTP90% i kredytu od 200 000 PLN marża 1,8% i prowizja 1,90% płatna gotówką (oferta promocyjna
obowiązująca do 31.10.). Aby spełnić warunki promocji należy założyć ROR wraz z kartą debetową i wpływem
wynagrodzenia + kartę kredytową i ubezpieczenie nieruchomości w banku. Ubezpieczenie niskiego wkładu
własnego jest płatne z góry za cały okres! Proces super, szczególnie dla małych kredytów (do 300k; o ile analiza
oddziałowa); max 30 lat, do 70 roku życia, max LTP90%. Jeżeli do kredytu przystąpi tylko jeden Inwestor, bank na
100% zażąda ubezpieczenia na życie (trzeba się ubezpieczyć na min. 25% kwoty kredytu, małe składki, opłaca
się). Prowizja za całkowitą spłatę kredytu 2% trwa niestety przez cały okres, jednak możliwa bezpłatna częściowa
spłata - do 10% salda kredytu rocznie. Decyzja kredytowa (finansowa), bez podpisanej umowy przedwstępnej na
nieruchomość (nie trzeba mieć konkretnie zdefiniowanej).
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NAJLEPSZY– Bank na FLIPA (szybki zakup, szybka sprzedaż)
1. mBANK – obecnie ma ofertę tylko dla nieruchomości z pełnym prawem własności. Dotychczas marże w banku
uzależnione były od dochodów kredytobiorcy. Od 27.12.2016. do 31.03.2017. obowiązuje promocja marża
i prowizja 1,85% dla wszystkich. Wymagane ubezpieczenie w wariancie podstawowym „Życie plus Praca” płatne
do raty jako iloczyn salda i stawki 0,0205%. Idealny bank na flipa. Większość kosztów można odzyskać. Realny koszt
uzyskania i wcześniejszej spłaty kredytu, bardzo niski! Trochę droższy jest ING, jednak wymagają tam 20% wkładu
własnego. Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę wynosi 2% przez 3 lata, potem 0%. Jeżeli ktoś chce nadpłacić
częściowo kredyt, może to zrobić za 0 zł przez cały okres. Decyzja kredytowa (finansowa), bez podpisanej umowy
przedwstępnej kupna-sprzedaży. WAŻNE! Już na etapie wniosku trzeba podać docelową nieruchomość,
a zbywca musi podpisać „oświadczenie zbywcy” na druku bankowym.
2. ING Bank Śląski – max LTV 80%. Bank ma ofertę „Mieszkaj bez kompromisów” (trwa już dłuższy czas, jednak
przedłużona jeszcze do 30.01.2017.) prowizja 1,69% i stała marża 1,69% (istnieje również opcja z 0% prowizji,
wówczas marża wzrasta do 1,9%). Promocja dotyczy osób do 35 roku życia. Bank wymaga ubezpieczenia na
życie (tu zmiana!) dotychczas wymagane tylko przez 3 lata, teraz przez cały okres kredytowania (dosyć tania
składka - 35 zł na każde 100k salda kredytu). Wymagane jest również konto z wpływem 2000 zł/mc (nie musi być
wynagrodzenie). Dobrze liczona zdolność z działalności gospodarczej (uwzględniają amortyzację). Kredyt na 35
lat do 70 roku życia. Prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 2% przez pierwsze 5 lat, potem 0%.
W zasadzie jest to jedyna opłata jaką trzeba ponieść inwestując w nieruchomość na FLIPA, za kredyt w ING. Bank
nie ma limitów jeśli chodzi o ilość kredytów na jednego kln, może mu przyznać łącznie do 4mln kredytu. Decyzja
kredytowa (finansowa) bez podpisanej umowy przedwstępnej (trzeba tylko dostarczyć oświadczenie klienta
odnośnie kupowanej nieruchomości).

NAJLEPSZY – Bank z najniższa marżą:
1. BPH – Max do LTP80%, (marża od 1,75% do 3,25%, jest uzależniona od wybranej opcji I, II, od scoringu
bankowego/oceny klienta, na którą wpływ ma wiele czynników), prowizja od 1,60% (w opcji z najniższą marżą –
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obligatoryjnie 5% prowizji). Możliwa obniżka marży o 0,3% pod warunkiem otworzenia konta + 0,1% za nabycie
karty (minimalna marża 1,35%). W przypadku zrezygnowania z ww. produktów bank jest uprawniony do
podwyższenia marży. Wcześniejsza częściowa spłata jest objęta prowizją 2% tylko wtedy jeśli próg możliwej
nadpłaty lub nadpłat przekroczy 50% kwoty kredytu okresie pierwsze pierwszych 5 lat. Po 5 roku zawsze 0 zł za
spłatę. BPH nie przyjmuje wartości z zewnętrznego operatu. Wykonywana własna wycena, za którą płaci Inwestor.
Ubezpieczenie pomostowe podwyższa marżę o 1,25% do czasu wpisu hipoteki. Proces w banku może być długi
i często analitycy czepiają się drobiazgów i wymagają wielu dodatkowych dokumentów. Na decyzje można
czekać 4 – 6 tygodni.
2. PKO BP– oferta jw.
3. ING – oferta jw.
4. PEKAO SA – szczegółowo opisany w sekcji powyżej.

NAJPEWNIEJSZY– Bank najlepiej liczący zdolność:
1. mBANK
2. PKO BP
3. Alior
4. BZWBK

NAJSZYBSZY– Bank z najszybszym procesem (czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania decyzji
kredytowej):
1. BZWBK – decyzja wstępna przy umowie o pracę 2 dni, przy działalności do 4 dni.
2. Alior Bank –do 10 dni kalendarzowych.
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3. Pekao SA – szybka decyzja finansowa do 10 dni.
3. mBANK/ING – do 4 tygodni na decyzję (ostateczną, a nie wstępną).
4. Deutsche – do 4 tygodni. W przyśpieszeniu decyzji pomaga deklaracja wykupienia ubezpieczenia na życie, albo
programu regularnego oszczędzania i to niestety jest prawdą.
5. PKO BP – do 4 tygodni. Bardzo dużo zależy od tego, gdzie składamy wniosek kredytowy. Często bywa tak, że im
większy i bardziej znany oddział, tym dłużej czekamy.
6. BOŚ Bank – do 5 tygodni na decyzję. Jeżeli po tym czasie jej nie dostaniesz, znaczy to, że w ogóle jej nie
dostaniesz.
7. BPH – do 6 tygodni. Czasem zdarza się, że decyzja wydawana jest w dwa tygodnie, innym razem czeka się
ponad, miesiąc. Wielka niewiadoma.

BANK NA HIPOTEKĘ ŁĄCZNĄ– Bank, który zabezpieczy się jednorazowo na więcej niż jednej nieruchomości:
1. Alior
2. BZWBK
3. ING
4. mBANK
5. PKO BP

BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W WALUCIE OBCEJ – Bank, który udzieli kredytu osobie zarabiającej w EURO.
Kolejność alfabetyczna.
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UWAGA! W tym przypadku, starając się o kredyt, trzeba zadać pytanie, nie „na jakich warunkach”, a „czy i gdzie,
w ogóle dostanę kredyt w euro?”.
ALIOR BANK






Max LTP: 90%
Max okres kredytowania: 35 lat
Marża - 3,95% - 4,75% + LIBOR3M (uzależniony od grupy scoringowej klienta oraz od skorzystania z oferty
ubezpieczenia na życie)
Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EURO, CHF, USD, GBP.
Dokumenty, które muszą być przetłumaczone:
o raport odpowiednika BIK-u
o umowa o pracę
o zezwolenie na pobyt stały za granicą (jeśli w danym kraju jest wymagane)
o zezwolenie na pracę (jeśli w danym kraju jest wymagane)
o wyciąg z konta z 6 miesięcy (przy umowie o pracę)

BZ WBK






Max LTP: 80%
Max okres kredytowania: 30lat
Marża 3,40% oraz 3,40% dla klientów VIP
Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EURO
Dokumenty, które muszą być przetłumaczone:
o raport odpowiednika BIK-u
o umowa o pracę
o zezwolenie na pobyt stały za granicą
o zaświadczenie o zarobkach
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o wyciąg z konta z 3 miesięcy (przy umowie o pracę)
Bank może udzielić kredytu w euro, tylko dla klienta mieszkającego w Polsce (może być cudzoziemiec)
i rozliczającego się z polskim urzędem skarbowym.

Deutsche Bank











Max LTP: 90% (Polak pracujący w Polsce), 70% (Polak za granicą w UE)
Max okres kredytowania: 30 lat
Oprocentowanie = Libor 3M + Marża ok. 2,3% - 3,6%
Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EURO, GBP, USD
Dokumenty, które muszą być przetłumaczone:
o raport odpowiednika BIK-u
o umowa o pracę
o zezwolenie na pobyt stały za granicą
o wyciąg z konta z 3 miesięcy (przy umowie o pracę)
Dokumenty, które nie muszą być przetłumaczone:
o zaświadczenie o dochodach (Bank ma druki PL, ENG, DCH)
Aby uzyskać kredyt w EUR, należy założyć konto w banku, kartę kredytową, wziąć ubezpieczenie na życie
(zamienne z programem regularnego oszczędzania, 120 zł składki na każde 100 000 zł kredytu) DROGO!
Mówiąc ogólnie trudno jest otrzymać kredyt w euro w tym banku, za utrzymanie 1osoby za granicą bank policzy
1300 euro/mies.! Także dochód minimalny to 2000 euro/mies.
Bank jako jedyny może zaakceptować dochód z działalności gospodarczej, ale tylko tej prowadzonej na terenie
Niemiec.

PEKAO S.A.
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Max LTV: 60-70%
Max okres kredytowania: 20 lat (LTV 60%), 15 lat (LTV 70%)
Marża około 3,9%-5,9%
Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EURO, GBP, USD, NOK, SOK
Dokumenty, które muszą być przetłumaczone:
o raport odpowiednika BIK-u
o umowa o pracę
o zezwolenie na pobyt stały za granicą (jeśli w danym kraju jest wymagane)
o zezwolenie na pracę (jeśli w danym kraju jest wymagane)
o zaświadczenie o zarobkach
o wyciąg z konta z 3 miesięcy (przy umowie o pracę)




Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych krajów, na które nie może udzielić kredytu.
Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli kln. nie rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to bank nie
udzieli kredytu.
Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce wówczas, powinien do wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest zobowiązany
do składania deklaracji podatkowych w Polsce, ani za granicą i że nie otrzymuje od swojego pracodawcy
rozliczeń podatkowych.
Na ten moment nie jest tanio. Bank wymaga dość dużego wkładu własnego i przyznaje kredyt na dość krótki
okres.





W zasadzie, biorąc pod uwagę dochód z zagranicy i kredyt w euro, na ten moment pozostają nam tylko Alior i DB.
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PODSUMOWANIE
Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości
za kredyt lub wzięciem kredytu pod nieruchomość,
refinansowaniem, konsolidacją kredytów pod nierucho - mość, ale nie wiesz:







Czy masz zdolność kredytową,
Jaka będzie rata,
Jak skredytować daną nieruchomość,
Jak się za to zabrać,
Nie masz czasu na chodzenie bo bankach,
Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie,

Lub masz inne pytania, pisz / dzwoń, chętnie pomożemy!

Z wyrazami szacunku,

Ronald Szczepankiewicz
RM KREDYTY
Niezależne Doradztwo Kredytowe

NASZ ZESPÓŁ
Ronald Szczepankiewicz
Magdalena Łyczko-Hałaszczyk
Jarosław Mądraszewski
Karol Wójcik
Marcin Bubiłek
Małgorzata Słowik
Grzegorz Szychowski
Krzysztof Baranowski
Karolina Parowicz
Marta Kawka
Rupert Aleksiejuk
Weronika Szwankowska

Specjalizacja Kredyty Hipoteczne
Obszar działalności – cała Polska
telefon: +48 503 804 619
e-mail: kontakt@rmkredyty.pl
www.rmkredyty.pl
www.tajnabronkredytobiorcy.pl
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INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ!
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www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl
GŁÓWNI PARTNERZY
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POZOSTALI PARTNERZY
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