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PORADNIK ROZWIĄZAŃ PODATKOWYCH – apartamenty pod wynajem 

 

Szanowni Państwo, 

Przed zakupem apartamentu przeznaczonego pod wynajem, warto się zastanowić i dobrać 

odpowiednie do potrzeb warianty zakupu oraz rozwiązania podatkowe. Poniżej znajdą 

Państwo kilka istotnych wskazówek pozwalających na zapoznanie się z dostępnymi 

wariantami podatkowymi.  

 

PODATEK VAT  

Tematyka wzbudzająca najwięcej wątpliwości to sposób rozliczania podatku VAT. Klienci 

wielokrotnie pytają, w jaki sposób i czy w ogóle istnieje możliwość odzyskania zapłaconego 

przy zakupie apartamentu podatku VAT? Czy lepiej kupić apartament z pozycji osoby 

fizycznej, czy korzystniej jest założyć działalność gospodarczą? Z czym się wiąże zakup 

apartamentu z 8% VATem, a z czym z 23% VATem?  

Apartament z 8% VAT czy 23% VAT 

Apartamenty, które w cenie zawierają 8% VAT, to lokale o przeznaczeniu mieszkalnym. 

Niewątpliwie zaletą zakupu lokalu mieszkalnego jest łatwość w pozyskaniu na jego zakup 

kredytu bankowego. Na rynku jest wiele dostępnych produktów hipotecznych, więc warunki i 

koszt jego udzielenia są niższe. W przypadku lokali z 23% VATem, czyli użytkowych, 

procedura bankowa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana.  Niektóre banki nawet nie 

finansują zakupu takiego typu lokalu, a koszt takiego kredytu z pewnością będzie wyższy.  

Kolejną cechą różniącą lokale mieszkalne od użytkowych jest cena netto. W inwestycjach, 

gdzie dostępne są lokale mieszkalne i użytkowe całościowo z VAT, ceny porównywalnych 

lokali są zbliżone. Natomiast biorąc pod uwagę ceny netto tym razem korzystniej wypada 

lokal użytkowy. Przyjmując założenie, że występujemy o zwrot podatku VAT ostatecznie 

okazuje się, iż za lokal zapłacimy mniej, gdy wybierzemy właśnie użytkowy, czyli z 23% VAT.  

I. Zakup apartamentu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej. 

Przy zakupie apartamentu w cenie jest zawsze zawarty podatek VAT – 8 lub 23% w 

zależności od przeznaczenia lokalu. Standardowo osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej nie może odzyskać poniesionego podatku VAT. Ponosi pełny koszt zakupu 

apartamentu wraz z VAT.  
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W rozumieniu Ustawy o podatku VAT od towarów i usług, zarobkowy wynajem lokali jest 

traktowany jak działalność gospodarcza, dzięki temu osoba fizyczna może korzystać z 

odzyskania zapłaconego podatku VAT, co wcale nie rodzi obowiązku podjęcia działalności 

gospodarczej. Jedynym warunkiem odzyskania zapłaconego podatku VAT jest zgłoszenie się 

do właściwego urzędu skarbowego przed dokonaniem zakupu apartamentu i wypełnienie 

druku VAT-R, a co za tym idzie zarejestrowanie się, jako czynny podatnik VAT.   

 

Zalety: 

- możliwość odliczenia od podatku należnego podatku VAT od wydatków ponoszonych na 

utrzymanie apartamentu, 

- możliwość odliczania VAT od innych opłat związanych bezpośrednio z apartamentem, 

- brak konieczności opłacania składek ZUS. 

Wady: 

- utrudnienia zawiązane z uzyskaniem kredytu bankowego na lokal obarczony 23% VATem, 

- niekorzystny w przypadku, gdy kontrahentami są głównie klienci indywidualni. 

 

II. Zakup apartamentu w ramach działalności gospodarczej (również spółki 

osobowe): 

W przypadku wyboru opcji założenia działalności gospodarczej na potrzeby zakupu 

apartamentu stajemy się zwykle podatnikami VAT. Trzeba pamiętać, aby zakres prowadzonej 

działalności obejmował według klasyfikacji działalności – wynajem nieruchomości na własny 

rachunek, czyli PKD 70.20. Z.  Istnieje możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego przy 

zakupie lokalu na cele wynajmu, poprzez złożenie wniosku o zwrot podatku wraz z deklaracją 

podatku od towarów i usług VAT. Założenie działalności gospodarczej pozwala zatem na 

odliczanie VAT, jak i wystawianie faktury z VAT.  

Zalety: 

 - możliwość odliczenia od podatku należnego podatku VAT od wydatków ponoszonych na 

utrzymanie apartamentu, 

-możliwość odliczania VAT od innych opłat związanych bezpośrednio z apartamentem, 

Wady: 

- konieczność płacenia składek ZUS (w przypadku zatrudnienia w innej instytucji opłaca się 

tylko składkę zdrowotną), 

- trudności w uzyskaniu kredytu bankowego dla nowo powstałej firmy, 

- wyższe oprocentowanie kredytu bankowego.  

 

W obu przypadkach zarejestrowany podatnik VAT, może otrzymać zwrot zapłaconego 

podatku VAT w terminach 180 dni lub 60 dni od daty złożenia deklaracji VAT.  W przypadku, 

gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży), 
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zwrot kwoty podatku naliczonego, jest realizowany w terminie 180 dni, w przeciwnym 

wypadku obowiązuje 60 dniowy okres zwrotu.  

Jak więc powyższe pokazuje rozliczenia VAT przy zakupie apartamentu przez osobę fizyczną 

będącą podatnikiem VAT, jak i otwarciem działalności gospodarczej w wielu przypadkach 

wygląda podobnie. Najważniejszą kwestią, która różni te rozwiązania to forma naliczania 

podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

PODATEK DOCHODOWY 

Forma opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych dla wynajmu 

apartamentu: 

I. Osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej: 

1) ryczałt ewidencyjny - 8,5% od każdego przychodu z tytułu wynajmu bez możliwości 

odliczania jakichkolwiek kosztów związanych z utrzymaniem źródła dochodu, poza 

zapłaconymi składkami ZUS,  

2) skala podatkowa – 18% i 32% od dochodu uzyskanego z wynajmu – możliwość odliczenia 

od przychodów wydatków takich jak: opłaty za media, wydatki na remonty, bieżąca 

eksploatacja, wyposażenie, dojazdy do przedmiotu najmu, odpisy amortyzacyjne, prowizje 

firm zarządzających wynajmem, itp. 

II. Działalność gospodarcza (również spółki osobowe): 

1. Skala podatkowa 18% i 32% - przypadkach możliwość odliczenia od przychodu wydatków 

ponoszonych na utrzymanie apartamentu,   

2. Podatek liniowy 19% - możliwość odliczenia od przychodu wydatków ponoszonych na 

utrzymanie apartamentu. 

 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usługo podatku od towarów i 

usług z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób z późniejszymi 

zmianami; 

- Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  z późniejszymi zmianami; 
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