
Dzień dobry, 

Poniżej znajdziesz transkrypt nagrania o tym, jak wybrać formę opodatkowania najmu.  

Nagranie jest dostępne pod adresem: 

https://wynajmistrz.pl/jak-wybrac-forme-opodatkowania-najmu 

Uwaga, jeśli chcesz uzyskać narzędzie (plik Excel), który pomaga wybrać formę opodatkowania najmu, 

przejdź na blog poprzez link powyżej i skomentuj artykuł, podając (koniecznie!) swój prawidłowy adres 

e-mail! 

 

 

Cześć, tu Grzegorz Grabowski z bloga wynajmistrz.pl 

W materiale o tym, kiedy Twój najem staje się działalnością gospodarczą, podałem listę kryteriów, 

które były przez fiskusa brane pod uwagę podczas analizy indywidualnych przypadków osób takich 

jak Ty, czyli właścicieli mieszkań na wynajem. 

Potrafisz już więc ocenić, czy Twój najem trzeba rozliczać w ramach działalności.  

Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie formę opodatkowania Twojego 

najmu. 

Na samym końcu będę miał dla Ciebie niespodziankę, czyli narzędzie pomagające wybrać formę 

opodatkowania.  Zostań więc ze mną do samego końca, bo naprawdę warto. 

Jak mam to rozliczać?  

To jest jedno z najczęstszych pytań, które dostaję od swoich czytelników i najczęściej pada ono w 

dwóch momentach:  

• gdy ktoś zaczyna osiągać przychód ze swojej pierwszej nieruchomości 

lub  

• na przełomie roku podatkowego, bo wtedy możesz zmienić formę opodatkowania, jeśli 

najem prowadzisz już od jakiegoś czasu. 

Najpierw jednak wyjaśnijmy sobie, co możesz wybrać, czyli jakie mamy możliwe formy rozliczania 

najmu. 

W ramach najmu prywatnego możemy wybrać: 

1. Ryczałt – czyli płacimy podatek od przychodu, według stawki 8,5% i 12,5%. 

2. Zasady ogólne, inaczej mówiąc: według skali podatkowej, to podatek liczony od osiągniętego 

dochodu. Tutaj liczymy podatek według stawek 17% i 32%. 

Przypominam, że dochód to przychód minus koszty jego uzyskania. 

Oprócz tego najem można rozliczać w ramach działalności gospodarczej, która z kolei może być 

rozliczana: 

• na tych samych zasadach ogólnych, czyli według tych samych stawek 17% i 32%, 

• na zasadach podatku liniowego, gdzie mamy jednolitą stawką 19%,  

https://wynajmistrz.pl/jak-wybrac-forme-opodatkowania-najmu


• I uwaga, nowość od 2021 roku, taka działalność z najmem może być także rozliczana 

ryczałtem, przy tych samych stawkach, czyli 8,5 i 12,5%.  

Tak, ustawodawca wprowadził możliwość rozliczania najmu ryczałtem w ramach działalności 

gospodarczej. W prasie przedstawiano to jako rozwiązanie problemu, kiedy najem przestaje być 

prywatny, a zaczyna być działalnością gospodarczą, ale tak naprawdę, ta zmiana akurat w tej kwestii 

niewiele pomogła. 

Przypominam, że w poprzednim materiale mówiłem o tym, jak ocenić czy Twój najem powinien być 

rozliczany w ramach działalności gospodarczej. I jeśli z tej oceny Ci wyjdzie, że tak, to nie masz 

zasadniczo wyboru i powinieneś rozliczać się w ramach działalności.  

Oczywiście, to są tylko najbardziej popularne formy rozliczania najmu i można sobie wyobrazić także 

rozliczanie najmu przez różnego rodzaju spółki. Ale pamiętajmy, że rozliczanie najmu nieruchomości 

przez spółkę wymaga najczęściej tego, żeby ta spółka była właścicielem tej nieruchomości.  

Niemniej, w szczególnych przypadkach, np. do rozliczaniu podnajmu, gdzie spółka nie jest 

właścicielem, często wykorzystuje się spółkę z o.o., a dawniej także polecaliśmy do tego sp. z o.o. sp. 

komandytową. 

 

To jak wybrać tę formę najlepszą dla Ciebie?  

Będziemy dążyć do minimalizacji podatku, ale pamiętaj jednak, że wysokość podatku nie powinna 

być jedynym kryterium wyboru formy opodatkowania.  

Czasami niektórzy decydują się zapłacić wyższy podatek, chociażby po to, żeby zbudować swoją 

zdolność kredytową.  

Często też właściciele wynajmowanych mieszkań rezygnują z formy dającej najniższy podatek - często 

wręcz zerowy - na rzecz formy najprostszej, czyli ryczałtu, bo nie chcą się bawić w papierologię, 

liczenie, a bardzo często dlatego, że zapytali się w Urzędzie Skarbowym, a tam urzędniczka wskazała 

im od razu ryczałt, nie wspominając nawet o innych, często lepszych, możliwościach itp. 

Ok, ale jeśli bierzemy pod uwagę tylko wysokość podatku, to mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy 

przypadek jest inny i dla Twojego przypadku musisz to po prostu policzyć. 

Pokażę Ci na przykładzie, dajmy na to Patrycji, jak to zrobić. 

Patrycja wynajmuje dwupokojowe mieszkanie w średniej wielkości mieście w Polsce. Załóżmy, że od 

swoich najemców otrzymuje 1800 zł czynszu najmu. Mnożymy to przez 12 miesięcy, ponieważ 

chcemy zrobić analizę dla całego roku. Oprócz tego Patrycja pobiera od najemców również opłaty 

administracyjne, które mnożymy przez 12 miesięcy oraz media 150 zł, które również mnożymy przez 

12 miesięcy. Te opłaty administracyjne wystąpią od razu po stronie kosztów, podobnie jak media.  

Co będzie z amortyzacją?  

Partycja kupiła to mieszkanie za ponad 300 tys. zł, co po odjęciu udziału w gruncie oraz dodaniu 

kosztów wykończenia daje wartość początkową na poziomie 300 tys. zł. Mnożymy to przez 1,5% 

amortyzacji rocznie, ponieważ jest to mieszkanie z rynku pierwotnego. Partycja kupiła to mieszkanie 

za gotówkę, więc nie uwzględniamy odsetek od kredytu. Nie uwzględniamy też innych wydatków.  

Widać, że przy przychodach prawie 29 tys. zł rocznie i kosztach prawie 12 tys. zł rocznie, to 

mieszkanie generuje 17 tys. zł dochodu rocznie. 



Gdyby Patrycja rozliczała się ryczałtem, to zapłaci prawie 2500 zł podatku rocznie.  

Gdyby Patrycji udało się opłaty administracyjne i media, przy pomocy odpowiedniej umowy, 

przerzucić na najemców, to mogłaby płacić ryczałt wyłącznie od tego czystego czynszu najmu, ja 

nazwałem to „ryczałtem bis”, i wtedy podatek wyniósłby trochę ponad 1800 zł. 

Gdyby Patrycja rozliczała się na zasadach ogólnych i była w pierwszym progu podatkowym, wtedy 

podatek wyniósłby ponad 2900 zł, a gdyby Patrycja była w drugim progu podatkowym, to podatek 

poszybuje do ponad 5400 zł.  

Gdyby Patrycja na potrzeby tego najmu założyła specjalnie działalność gospodarczą, albo na zasadach 

podatku liniowego, albo rozliczaną ryczałtem, to podatek wyniósłby zero, ale tylko dlatego, że od 

tego podatku można odjąć część składek zdrowotnych zapłaconych przez przedsiębiorcę. Ale 

oczywiście trzeba zapłacić te składki, w związku w tym całkowity wypływ związany z prowadzeniem 

tej działalności wyniósłby ponad 4000 zł.  

I tutaj widać, że w tym przypadku najsensowniejsze byłoby rozliczeniem najmu ryczałtem, w 

szczególności, jeśli Patrycji udałoby się przerzucić opłaty i media na najemców. Wtedy podatek 

wyniósłby ponad 1800 zł rocznie. 

A co by było, gdyby Patrycja kupiła to mieszkanie na kredyt? 

Załóżmy, że skredytuje tylko część tej kwoty, czyli 250 tys. zł. Mnożymy to przez 4,5% odsetek 

rocznie. Wzrastają nam koszty, w związku z tym spada nam dochód. I tutaj widać, że najniższy 

podatek zapewnia nam rozliczenie na zasadach ogólnych, ale pod warunkiem, że Patrycja jest w 

pierwszym progu podatkowym. Gdyby była w drugim progu, to podatek będzie podobny jak ten 

płacony ryczałtem.  

Ja, najprawdopodobniej, gdybym był w pierwszym progu podatkowym, wybrałbym rozliczenie na 

zasadach ogólnych. Natomiast to już jest do decyzji Patrycji, czy około 1 tys. zł oszczędności na 

podatku uzasadnia tę dodatkową pracę, którą trzeba włożyć w rozliczenie na zasadach ogólnych. 

A co by było, gdyby Patrycja chciała kupić w przyszłym roku kolejne mieszkanie. Załóżmy, że planuje 

je kupić w drugim kwartale przyszłego roku, w związku w tym trochę zajmie jej remont i będzie ono 

wynajmowane dopiero w drugiej połowie roku, załóżmy, że od lipca, czyli przez 6 miesięcy.  

Załóżmy, że to mieszkanie będzie miało takie same parametry, jak to pierwsze, czyli czynsz najmu 

1800 zł, mnożymy przez 6 miesięcy, ponieważ wynajmujemy tylko przez 6 miesięcy. Opłaty 

administracyjne, czyli 450 zł mnożymy przez 6 miesięcy. Media 150 zł razy 6 miesięcy. Media i opłaty 

wystąpią również po stronie kosztów. Przy czym, tutaj również można by również pokusić się o 

rozliczenie wydatków na opłaty oraz media, które Patrycja poniosłaby w trakcie remontu, ponieważ 

istnieje już źródło przychodów (najem), ponieważ cały czas jest wynajmowane to pierwsze 

mieszkanie. 

Patrycja planuje kupić to mieszkanie na rynku wtórnym, będzie to mieszkanie starsze niż 60 miesięcy, 

w związku z tym Patrycja będzie mogła zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne, czyli do 10%.  

Przy wartości początkowej tej samej co to pierwsze mieszkanie, bierzemy 300 tys. zł i mnożymy to 

przez 10%. Trzeba jednak tu uwzględnić, że ta amortyzacja będzie prowadzona od momentu 

wynajęcia, czyli przez 6 miesięcy, więc uwzględniamy tylko te 6 miesięcy w roku.  



Patrycja kupi to mieszkanie za gotówkę, więc nie uwzględniamy odsetek. Natomiast to będzie 

pierwszy rok wynajmu, w związku z tym Patrycja będzie to mieszkanie musiała wyposażyć. Na to 

wyposażenie ruchome, załóżmy, wyda 10 tys. zł.  

Jak widać, to mieszkanie dzięki wysokiej amortyzacji oraz wysokim jednorazowym kosztom 

wyposażenia, wygeneruje w przyszłym roku stosunkowo dużą stratę. I ta strata zniweluje dochód 

generowany przez to pierwsze mieszkanie i sumarycznie osiągniemy stratę. W związku z tym wtedy, 

niezależnie czy Patrycja będzie w pierwszym, czy drugim progu podatkowym, to najsensowniej będzie 

dla niej rozliczać się na zasadach ogólnych, co zapewni jej najniższy podatek, czyli zerowy.  

Natomiast, co będzie w kolejnym roku? Jak podjąć decyzje w kolejnym roku? 

W kolejnym roku te oba mieszkania będą w pełni wynajęte. W związku w tym trzeba uwzględnić to, 

że w tym drugim mieszkaniu będziemy mieli nie 6 miesięcy wynajmu, a 12. Uwzględnimy też to, że to 

mieszkanie będzie amortyzowane przez 12 miesięcy. Natomiast musimy oczywiście skasować z 

analizy jednorazowe koszty wyposażenia, ponieważ Patrycja poniosła je tylko w tym pierwszym roku 

wynajmu, w kolejnym już ich nie będzie.  

W związku w tym widać, że to mieszkanie co roku będzie generowało stratę, ale oczywiście mniejszą 

niż w tym pierwszym roku, ponieważ nie wystąpią te jednorazowe koszty wyposażenia.  

Ta strata będzie na tyle duża, że będzie co roku niwelować dochód generowany przez to pierwsze 

mieszkanie. W związku z tym, sumarycznie, przez cały rok Patrycja też będzie ponosić straty i 

rozliczenie na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, w którym jest progu podatkowym, zapewni jej 

zerowy podatek. I najprawdopodobniej tak będzie przez kolejne 10 albo kilkanaście lat.  

 

Jak widać, w zależności od szczegółów, różne formy rozliczenia będą optymalne. A co, jeśli Patrycja 

zaczynałaby najem w trakcie roku podatkowego? 

Wtedy trzeba podobną kalkulację przeprowadzić nie dla całego roku, tylko dla tych kilku miesięcy, 

które zostały do końca roku. I osobną kalkulację przeprowadzić dla kolejnego, pełnego już, roku. 

Czasami okazuje się, że w pierwszym roku, ze względu na jednorazowe koszty wyposażenia 

mieszkania, opłaca się rozliczać na zasadach ogólnych, żeby w kolejnym roku przejść już na ryczałt. 

Pamiętaj też, że wybór formy opodatkowania dotyczy wszystkich lokali wynajmowanych przez daną 

osobę, bo formę rozliczenia wybiera się dla podatnika, a nie dla każdego mieszkania osobno. 

Każdy przypadek jest inny. 

Muszę się Wam jednak do czegoś przyznać. Jak rozmawiam z klientami na temat ich najmu, to 

najczęściej wystarczą mi dwie, może trzy podstawowe informacje, żeby z dość dużym 

prawdopodobieństwem oszacować, która forma zapewni im najniższy podatek. 

Oczywiście, sporo zależy od szczegółów, ale generalna zasada jest dość prosta. Najpierw trzeba 

ocenić czy rozliczać podatek od przychodu, czy od dochodu? 

Jeśli masz niskie koszty, np. masz niską amortyzację, nie płacisz odsetek, to masz wysoki dochód i 

najczęściej lepiej płacić podatek od przychodu - czyli ryczałtem, w ramach najmu prywatnego lub w 

ramach działalności. 

Najczęściej dotyczy to osób kupujących na rynku pierwotnym, bo wtedy mają niską amortyzację i za 

gotówkę, bo wtedy nie mają odsetek od kredytu.  



Gdy jednak masz wysokie koszty, np. płacisz odsetki od kredytu i możesz amortyzować mieszkanie 

według indywidualnych stawek amortyzacyjnych, czyli tych do 10%, masz niski bądź nawet zerowy 

dochód, najczęściej bardziej opłaca się rozliczać podatek od dochodu - czyli np. na zasadach ogólnych 

w ramach najmu prywatnego, albo na zasadach ogólnych w ramach działalności albo na zasadach 

podatku liniowego w ramach działalności.  

Najczęściej dotyczy to osób kupujących na rynku wtórnym mieszkania używane ponad 5 lat, bo wtedy 

mają wysoką amortyzację, i na kredyt, bo wtedy płacą odsetki. 

 

No dobrze, to jak już wiemy, czy lepiej rozliczać podatek od przychodu, czy od dochodu, to jeszcze 

zdecydujmy, czy rozliczać się w ramach najmu prywatnego, czy poprzez działalność gospodarczą? 

Ja wskazałbym 3 sytuacje, gdy warto to robić przez działalność. 

1. Po pierwsze: gdy Twój najem ma już na tyle dużą skalę, czy też jest prowadzony w taki 

sposób, że po prostu spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą. I fiskus 

niejako zmusza Cię wtedy do rozliczania w ramach działalności. O tym mówiłem w innym 

nagraniu, więc tu nie będę tego rozwijać. 

2. Drugi przypadek: gdy najem generuje stratę księgową, czyli tzw. tarczę podatkową, którą 

możesz wykorzystać w ramach działalności gospodarczej do zmniejszenia podatku od 

dochodu generowanego przez inne niż najem aktywności w Twojej firmie. O tym też 

mówiłem w innym nagraniu. 

3. Trzeci przypadek, chyba stosunkowo rzadziej pojawiający się, może wystąpić wtedy, gdy 

chcesz wykazać przychód i dochód z najmu w działalności, żeby zbudować swoją zdolność 

kredytową i poprosić bank o kolejny kredyt. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Czy wiesz już, po obejrzeniu tego nagrania, jak wybrać najlepszą dla Ciebie formę opodatkowania 

najmu? Mam nadzieję, że tak. 

Na koniec dwie istotne kwestie.  

Pierwsza, to napisz proszę w komentarzu poniżej, co jest dla Ciebie najtrudniejsze podczas 

podejmowania decyzji o formie opodatkowania? 

Jak tylko napiszesz komentarz - uwaga, podaj swój prawidłowy e-mail - otrzymasz za darmo 

narzędzie, które pomoże Ci wybrać optymalną dla Ciebie formę opodatkowania, czyli Excel, który 

wykorzystałem w tym nagraniu. 

Uwaga, tylko napisanie komentarza na blogu spowoduje, że otrzymasz ten plik. Jeśli więc oglądasz to 

video na YouTube albo na Facebooku, przejdź teraz na blog i skomentuj: 

https://wynajmistrz.pl/jak-wybrac-forme-opodatkowania-najmu 

Druga kwestia to darmowe szkolenie online, czyli tzw. webinar na żywo, który odbędzie się na 

początku grudnia, na którym porozmawiamy o podatkach od najmu. Dostaniesz tam informacje, 

którymi z reguły dzielę się tylko z klientami w rozmowach jeden na jeden.  

Odpowiem także na pytania uczestników, czyli m.in. Twoje. 

https://wynajmistrz.pl/jak-wybrac-forme-opodatkowania-najmu


Jak się zapisać na to szkolenie?  

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

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

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

Wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia otrzymasz potem mailem.  

Dziękuję i do zobaczenia! 

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

