
Dzień dobry, 

Poniżej znajdziesz transkrypt nagrania o mieszkaniowym perpetuum mobile, czyli jak można uzyskać 

ujemny podatek od najmu.  

Nagranie jest dostępne pod adresem: 

https://wynajmistrz.pl/mieszkaniowe-perpetuum-mobile 

 

 

Perpetuum mobile to, w dużym uproszczeniu, hipotetyczna maszyna, która wytwarza więcej energii 

niż sama zużywa, czyli może pracować w nieskończoność. Oczywiście, jest to sprzeczne z prawami 

fizyki np. z zasadą zachowania energii.  

Natomiast mieszkaniowe perpetuum mobile, o którym chcę Ci opowiedzieć, umożliwia wyzerowanie 

podatku od najmu w nieskończoność, a co więcej, w wielu przypadkach, pozwala również na 

zmniejszenie innego podatku, nie tylko tego od najmu.   

Czy chcesz wiedzieć, na czym to polega? Obejrzyj to video do końca. 

 

O polskim systemie podatkowym można powiedzieć bardzo wiele złego. Dodatkowo, zwłaszcza 

ostatnio, zmienia się on na gorsze, czyli po prostu obciążenie podatników, w szczególności 

przedsiębiorców, staje się coraz większe. Dziura budżetowa ma swoje wymagania i sama się nie 

zasypie. 

Niemniej, nadal w tym systemie są metody na to, żeby od niektórych przychodów nie płacić podatku 

w ogóle. Oczywiście, chodzi o opodatkowanie przychodów z najmu. 

Twierdzę, że inwestowanie w mieszkania na wynajem jest nie tylko budowaniem Twojej wolności 

finansowej czy przyszłej emerytury i dobrą obroną przed najgorszym podatkiem, który nas 

wszystkich dotyka, czyli inflacją.  

Jest także, po prostu, korzystne podatkowo i pozwala na całkiem ciekawe optymalizacje 

podatkowe, przy czym nie mówię tu wyłącznie o podatkach od najmu. Zaraz zrozumiesz, o co chodzi. 

Zanim jednak to wyjaśnię, to muszę zrobić dwa zastrzeżenia: 

1. Po pierwsze - nie będę mówić o niczym nowym ani czymś skomplikowanym. To będą 

informacje tak naprawdę powszechnie dostępne, ale z jakiegoś dziwnego powodu, nadal 

bardzo dużo osób o tym nie wie albo tego nie wykorzystuje. Dowodem na to jest chociażby 

to, że według danych Ministerstwa Finansów nadal 80% z tych kilkuset tysięcy osób 

rozliczających najem prywatny w Polsce robi to ryczałtem. 

2. Po drugie – lepiej, żeby to nagranie nie trafiło w ręce przedstawicieli fiskusa, w szczególności 

osób odpowiedzialnych za szukanie pieniędzy w kieszeniach podatników. Nie chciałbym po 

prostu poddawać ministerstwu kolejnych pomysłów, gdzie by tu jeszcze podwyższyć podatki, 

oczywiście, nazywając je opłatami lub daninami       

Gdy wynajmujesz komuś mieszkanie, to uzyskujesz przychód. W związku z tym, oczywiście, musisz 

rozliczyć podatek o najmu. Najczęściej robi się to w ramach tzw. najmu prywatnego.  

https://wynajmistrz.pl/mieszkaniowe-perpetuum-mobile


Jak już wspomniałem, w 80% przypadków wynajmujący wybierają ryczałt, czyli płacą 8,5% lub 12,5% 

od przychodu. Równie dobrze mogą jednak wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli wg tzw. 

skali podatkowej. W tym drugim przypadku określamy przychody, odejmujemy koszty, uzyskujemy 

dochód i od niego nalicza się podatek. Zasada jest prosta – im większe koszty, tym mniejszy dochód i 

mniejszy podatek. 

Jakie są główne koszty, które możemy odjąć od przychodu?  

• opłaty do wspólnoty/spółdzielni,  

• media (o ile tych mediów i opłat nie przerzucimy na najemcę), 

• amortyzacja, 

• odsetki od kredytu. 

Jeśli nabędziesz dom lub lokal mieszkalny używany przez co najmniej 5 lat, czyli z rynku wtórnego, to 

masz prawo (ale nie obowiązek) zastosować tzw. indywidualną stawkę amortyzacji, która może 

wynieść do 10% rocznie. Czyli co roku 10% swojej inwestycji rozliczasz w kosztach.  

Pokażę Ci to na przykładzie. 

Kupujesz mieszkanie np. kawalerkę w Warszawie, której wartość początkowa wynosi 300 000 zł. 

Wynajmujesz ją np. za 1800 zł miesięcznie (ta kwota nie obejmuje opłat do wspólnoty i mediów, 

które przerzucasz na najemcę) 

Policzmy przychód:  

• 1800 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 21 600 zł rocznie 

Policzmy koszty:  

• Opłaty do wspólnoty i media przerzuciliśmy na najemcę, więc nie uwzględniamy ich tutaj, 

zresztą dla dochodu byłyby i tak neutralne. 

• Amortyzacja: 300 000 zł x 10% = 30 000 zł kosztu rocznie 

Roczny dochód:  

• Strata ponad 8 000 zł! 

Podatek: 

• Zerowy i taki będzie przez kolejne 10 albo więcej lat. 

To mieszkanie generuje stratę, czyli tzw. tarczę podatkową. Możemy ją wykorzystać, jeśli 

prowadzimy równolegle działalność gospodarczą, która generuje dochód z innych aktywności niż 

najem np. IT, doradztwa, szkoleń czy czegokolwiek innego.  

Wciągamy to mieszkanie do działalności. Generowana przez nie strata zmniejszy nam dochód, a w 

związku z tym podatek wygenerowany przez te inne aktywności o prawie 1600 zł. 

Czyli nie dość, że nie płacimy w ogóle podatku od najmu, to jeszcze oszczędzamy 1500 zł dodatkowo 

na podatku dochodowym (zakładając, że działalność jest na tzw. „liniówce”). 

Sytuacja będzie jeszcze lepsza, jeśli kupimy to mieszkanie na kredyt. Rozliczymy w kosztach odsetki 

od tego kredytu i w związku z tym generowana przez ten najem tarcza podatkowa (strata) zwiększy 

się prawie dwukrotnie. 



Zobacz:  

Przychody: 

• Są te same: 21 600 zł  

Koszty: 

• Opłat i mediów nie uwzględniamy. 

• Odejmujemy 30 000 zł amortyzacji. 

• Odsetki: 9 600 zł 

Wychodzi 18 000 zł straty! 

Rozliczona strata w przypadku działalności na podatku liniowym, czyli gdy płacimy 19% od dochodu, 

daje nam dodatkową oszczędność na podatku dochodowym w wysokości prawie 3 500 zł rocznie. 

Jeśli na jednym mieszkaniu kupionym na kredyt zaoszczędzamy na podatku prawie 3500 zł, to być 

może, dzięki temu kredytowi, zamiast tej jednej kawalerki kupimy dwie.  

W związku z tym tarcza podatkowa zwiększy się do prawie 36 000 zł, a dodatkowa oszczędność na 

podatku dochodowym (oprócz zerowego podatku od najmu) wzrośnie do prawie 7 000 zł. 

Jeśli mamy dochodową działalność o ciut większej skali i trochę większy kapitał, to być może warto 

pomyśleć o kupieniu, zamiast dwóch, to 10 mieszkań na kredyt. I wtedy oszczędność na podatku 

może wynieść np. 34 000 złotych rocznie. 

Nie mówię, że to jest proste, bo nie jest łatwo znaleźć i skredytować, zwłaszcza w obecnych czasach, 

10 mieszkań. Ale chętnie polecę doradców kredytowych, którzy w takich rzeczach pomagali.  

Oczywiście, trzeba zaakceptować to, że ten proces inwestowania trochę potrwa – minimum 

kilkanaście albo więcej miesięcy. 

Taki plan kupienia 10 mieszkań na wynajem w celach inwestycyjnych, zapewniając sobie właśnie 

opisane przeze mnie korzyści podatkowe, miał m.in. Michał Szafrański z bloga Jak oszczędzać 

pieniądze. Koniec końców, z pewnych względów go nie zrealizował, ale dużo o kupowaniu mieszkań 

na wynajem i optymalizacji tego procesu pisał na swoim blogu. Poniżej umieściłem linki do jego 

artykułów na ten temat. 

 

Link do artykułu/podcastu Michała Szafrańskiego (wspominam o nim w nagraniu), w którym omawia 

on swoje inwestycje w nieruchomości i plan kupienia 10 mieszkań w różnych miastach Polski: 

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/dlaczego-inwestuje-w-nieruchomosci 

oraz artykułu, w którym podaje przykład rozliczenia mieszkania na wynajem: 

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/ile-zarabia-sie-na-wynajmie-kalkulator-podatek-od-wynajmu-

mieszkania 

 

W tym momencie dość często pojawiają się dwa albo trzy zastrzeżenia.  

Zastrzeżenie pierwsze, czyli kwestia podatku przy sprzedaży.  

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/dlaczego-inwestuje-w-nieruchomosci
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/ile-zarabia-sie-na-wynajmie-kalkulator-podatek-od-wynajmu-mieszkania
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/ile-zarabia-sie-na-wynajmie-kalkulator-podatek-od-wynajmu-mieszkania


Niektórzy twierdzą, że podatek, który zaoszczędzimy w ciągu tych 10 czy kilkunastu lat amortyzując w 

pełni mieszkanie w działalności, zapłacimy przy sprzedaży tego lokalu. 

Rzeczywiście, wciągnięcie nieruchomości do działalności powoduje, że późniejsza sprzedaż tej 

nieruchomości będzie przychodem w tej działalności, nawet jeśli tę działalność zamkniemy. Chyba, że 

wyciągniemy tę nieruchomość z działalności i minie 6 lat.  

A jeśli nieruchomość w pełni zamortyzujemy, to dochód ze sprzedaży będzie praktycznie równy 

przychodowi. Ale to jest generalna zasada dla nieruchomości!  

Na szczęście, od tej zasady jest wyjątek w art. 14 ust. 2c Ustawy o PIT, wyłączający z tej zasady 

nieruchomości mieszkalne!  

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej, czyli np. mieszkania wykorzystywanego lub wynajmowanego w 

ramach działalności, nie jest przychodem w tej działalności. Dochód ze sprzedaży tego mieszkania 

rozliczamy tak jak prywatną sprzedaż nieruchomości, czyli po 5 latach, licząc od końca roku nabycia, 

sprzedajemy bez podatku! 

Oznacza to, że nieruchomości mieszkalne, w szczególności mieszkania, możemy niejako 

„bezkarnie” wciągać do działalności, a po 5 latach - optymalnie, po 10, jak skończy się amortyzacja, 

sprzedawać bez podatku. 

Zastrzeżenie drugie:  

Co po 10 latach, jak skończy się amortyzacja?  

Wynajem mieszkania zacznie generować wysoki dochód, więc możemy je po prostu sprzedać i kupić 

kolejne (także używane). I od nowa je amortyzować. Albo inaczej – znajdziemy innego inwestora, 

który ma podobne mieszkanie i się z nim wymienimy, co spowoduje, że znowu będziemy się cieszyć 

wysoką amortyzacją. I on również. 

Zastrzeżenie trzecie, które czasami się pojawia: 

Niektórzy komentują, że to najpewniej jest nielegalne. Nie można nie płacić podatku od najmu, bo 

fiskus to zauważy i się przyczepi.  

Kompletnie się z tym nie zgadzam, tj. to są mechanizmy dość szeroko znane i w pełni legalne. Trzeba 

tylko prawidłowo to wszystko dokumentować i rozliczać. 

W tym może Ci pomóc m.in. mój poradnik o rozliczaniu podatków od najmu. 

Ale niestety, muszę coś jeszcze powiedzieć a propo tego trzeciego zastrzeżenia.  

W obecnej sytuacji rosnącej dziury budżetowej i szukania pieniędzy gdzie popadnie, może się tak 

zdarzyć, że ustawodawca spojrzy także na ten obszar. Dlatego, jak wspominałem na początku tego 

nagrania, lepiej nie udostępniajcie tego nagrania przedstawicielom ministerstwa finansów, żeby nie 

zapładniać ich pomysłami na podwyżki podatków. 

Być może fiskus w którymś momencie podciągnie to pod klauzulę o unikaniu opodatkowania i 

potraktuje wykorzystanie legalnej amortyzacji jako niedozwoloną optymalizację. 

Oczywiście, żartuję, ale być może za jakiś czas będę się śmiał przez łzy i mój żart okaże się proroczy. 

Oby nie.  



I odkładając jednak żarty na bok, to zwracam uwagę na dwie rzeczy, pokazujące, że ustawodawca 

zauważył albo za chwilę zauważy inwestorów w mieszkania na wynajem jako potencjalną grupę do 

ogolenia z podatków.  

Pierwsza rzecz:  

W 2018 roku, niestety z tego schematu wyłączono darowizny bez podatku od darowizny, czyli te w 

obrębie najbliższej rodziny.  

Do 2018 roku można było zamortyzować całe mieszkanie, darować je np. dziecku i dziecko mogło je 

amortyzować od nowa, od wartości rynkowej z dnia darowizny. Początkowo w 2018 roku wyłączono 

z amortyzacji również majątek odziedziczony, ale ta zmiana została akurat wycofana, bo larum 

podniosły firmy rodzinne. 

Druga rzecz: 

Na innych, bardziej zaawansowanych inwestycyjnie rynkach, amortyzacja nie zawsze jest brana pod 

uwagę.  

Przykładowo, w Wielkiej Brytanii, w której rynek najmu i inwestowania ma dużo dłuższą historię i 

tradycję, nie ma już możliwości amortyzacji wynajmowanego w klasyczny sposób mieszkania.  

Link do zasad obowiązujących w Wielkiej Brytanii:  

https://www.gov.uk/guidance/income-tax-when-you-rent-out-a-property-working-out-your-rental-

income 

Tak więc spieszmy się kochać nieruchomości, a właściwie możliwość obniżania podatków dzięki nim, 

bo tak szybko odchodzą. 

Podsumowując:  

1. Dzięki rozliczeniu wysokiej amortyzacji oraz ewentualnie odsetek od kredytu podatek od 

najmu może wynosić zero. 

2. Co więcej, najem może generować tarczę podatkową i można ją wykorzystać do zmniejszenia 

dochodu i podatku w działalności gospodarczej. 

3. Mieszkania można „bezkarnie” wciągać do działalności i po minimum 5 latach sprzedać bez 

podatku. 

Na koniec dwie istotne rzeczy: 

Pierwsza kwestia. 

Napisz komentarz poniżej np. czy podobało Ci się nagranie albo który element najbardziej Ci się 

podobał. 

Druga kwestia. 

Przygotowuję dla Ciebie darmowe szkolenie online, czyli tzw. webinar na żywo, który odbędzie się 

na początku grudnia, na którym dostaniesz informacje o podatkach od najmu, którymi z reguły 

dzielę się tylko z klientami w rozmowach jeden na jeden. Odpowiem także na pytania uczestników. 

Zapewne więc zdajesz sobie sprawę, jaką to może mieć dla Ciebie wartość.  

Jak się zapisać na szkolenie?  

https://www.gov.uk/guidance/income-tax-when-you-rent-out-a-property-working-out-your-rental-income
https://www.gov.uk/guidance/income-tax-when-you-rent-out-a-property-working-out-your-rental-income


Poniżej znajdziesz formularz, wpisz tam swój adres mailowy i koniecznie potwierdź zapis poprzez 

kliknięcie w link w mailu, który otrzymasz do swojej skrzynki.  

https://wynajmistrz.pl/webinar-podatki-od-najmu 

Jeśli jesteś już na naszej liście subskrypcyjnej, to także wpisz swój adres w formularzu, żeby zapisać 

się na webinar, ale nie będziesz musiał już go potwierdzać. 

Wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia otrzymasz potem mailem.  

 

Dziękuję i do zobaczenia. 

 

 

https://wynajmistrz.pl/webinar-podatki-od-najmu

