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SPIS TREŚCI

ZGŁOSZENIE DO 
URZĘDU 
SKARBOWEGO

Opisujemy w jaki sposób o należy zgłosić 
wynajem do Urzędu Skarbowego oraz  do 
kiedy i na jaki rachunek wpłacany jest 
podatek.

REFAKTUROWANIE 
KOSZTÓW

W tym rozdziale dowiesz się jak rozliczać 
koszty eksploatacyjne i administracyjne 
mieszkania oraz czy należy kwalifikować je 
jako przychód.

ROZLICZENIE 
ROKU 

PODATKOWEGO
Przedstawiamy krok po kroku jak należy 

wypełnić zeznanie podatkowe.

16        20   23       
          





WSTĘP
01



Rok 2023 przyniósł zmiany w sposobie opodatkowania wynajmu 
prywatnego. W niniejszym poradniku zebraliśmy najważniejsze 
informacje, które pozwolą Ci na zrozumienie całego procesu oraz 
sprawne rozliczenie się z urzędem skarbowym. Dziękujemy za 
zainteresowanie publikacją i życzymy miłej lektury!

Zainteresowały Cię poruszone kwestie lub masz pytania?
Napisz na biuro@naviestate.pl
Chętnie odpowiemy :)

WSTĘP
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CZY KONIECZNA JEST 
DZIAŁALNOŚĆ?
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CZY KONIECZNA JEST DZIAŁALNOŚĆ?

Pierwszym dylematem przed, którym stają właściciele 
mieszkań chcący rozpocząć przygodę z wynajmem jest 
odpowiedź na pytanie: 
CZY CZERPIĄC ZYSKI Z WYNAJMU 
MUSZĘ ZAKŁADAĆ DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ.
Nie będziemy zanudzać Cię fragmentami przepisów i 
definicji tam zawartych- aby odpowiedzieć na to pytanie, 
poniżej opiszemy najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu 
Adminsitracyjnego.

PRZEŁOMOWY WYROK NSA
Do niedawna linia orzecznicza sądów była niejednorona, żeby nie napisać, że sprzeczna. 
Część wyroków była korzystna dla właścicieli, ale znacząca większość sentencji nakładała 
obowiowiazek rozliczania najmu w formie działalności gospodarczej.

Przełomowy okazał się wyrok NSA z 24 maja 2021 roku o sygnaturze II FSP 1/21:
„Przychody z najmu,podnajmu oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane 
bez ograniczeń do źródła przychodów z najmu, chyba, że stanowią składnik majątkowy 
mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku zwiazanego z 
wykonywaniem działalności gospdoarczej”

Z orzeczenia wprost wynika, że to podatnik decyduje czy chce opodatkować wynajem na 
zasadach podatku od osób fizycznych czy jako firma. Wystarczy, że podejmie decyzje czy 
wprowadzić mieszkanie „na stan” firmy czy nie.

W uzasadnieniu NSA napisał:
„Jeżeli zatem podatnik (...) jeynie lokuje nadwyżki posiadanych środków w zakup 
nieruchomości, które następnie wynajmuje, to nie można uznać, że składniki majątkowe 
związane są z działalnością gospodarczą”

Dlaczego ten wyrok jest aż tak ważny i przełomowy? W kolenych wyrokach NSA 
podtrzymuje stanowisko jako podstawę podając właśnie wskazany wyrok.
Czyli mamy do czynienia z ważnym precedensem.
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PRZEŁOMOWY WYROK NSA
Bazując na powyższych wyrokach można stwierdzić, że nareszcie mamy w Polsce 
jedroroną linię orzeczniczą w zakresie wynajmu nieruchomości. Musisz jednak pamiętać, 
że przed podęciem decyzji należy przeglądnąć aktualne przepisy oraz orzeczenia, 
ponieważ prawo oraz linia sądów mogą ulec zmianie. (wskazane wyroki mają 
zastosowanie na dzień wydania poradnika tj. Styczeń 2023 r.)

Gdy masz wątpliwości, lub Twoja sytuacja jest skomplikowana- zasze możesz skorzystać z 
wydania indywidualnej interpretacji podatkowej z Krajowej Informacji Skarbowej. Tryb 
składania wniosku znajdziesz pod linkiem podanym na następnej stronie.

CZY KONIECZNA JEST DZIAŁALNOŚĆ?

DALSZE ORZECZNICTWO
Takie przypadki miały miejsce już niespełna miesiąc po 
przytoczonym wyroku bo już w dniu 22 czerwca 2021 r.
NSA wydał dwa wyroki o sygnaturach IIFSK 2402/19 oraz II 
FSK/2403/19, z których wynika, że właściciel pięciu mieszkań 
mógł wybrać sposób opodatkowania najmu bez konieczności 
prowadzenia działalności gospodarczej.

5 lipca 2022 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w 
Gdańsku odbyła się rozprawa w przedmiocie podatnika, który 
odziedziczył dwanaście nieruchomości, z kórych czerpał 
przychody z wynajmu, zgodnie z indywidualną interpretacją 
podatkową wydaną przez Krajową Informację Skarbową, 
podatnik powinien z uwagi na skale rozliczać przychody jako 
przedsiębiorca. Podatnik zaskarżył niniejszą interpretacje, 
niestety sąd pierwszej instancji podtrzymał stanowisko KIS, w 
wyniku czego sprawa trafiła do WSA. Sąd wydał wyrok o 
sygnaturze I SA/Gd 190.22 i wskazał, że podatnik nie spełnił 
warunków, koniecznych do prowadzenia działalności 
gospodarczej i może rozliczać się jako ooba fizyczna. W 
uzasadnieniu powołując się na wyroku NSA, o którym pisaliśmy 
wcześniej.  
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MATERIAŁY

Materiały stanowiace uzupełnienie do rozdziału:

PRZEPISY:

⬣ Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
⬣ Ustawa o podatku od towarów i usług
⬣ Ustawa prawo przedsiebiorców
⬣ Ustawa ordynacja podatkowa
⬣ Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

WYROKI:
:

⬣ Wyrok NSA z 24.05.2021 II FSP 1/21
⬣ Wyrok NSA nr 2402/19
⬣ Wyrok NSA nr FSK 2403/19
⬣ Wyrok WSA nr I SA/Gd/190/22

Did you like the resources on this template? Get them for free at our other w

PRZYDATNE STRONY

⬣ Centralna baza orzeczeń sądów administracyjnych
⬣ Tryb składanie wniosku o indywidualną interpretacje
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD8Ou_6eD8AhVW_rsIHYjVC4IQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU20180000646%2FU%2FD20180646Lj.pdf&usg=AOvVaw0YR2QD0U1OqlyBwrg0u-Ys
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj08v_H6eD8AhV9gP0HHSdaCm4QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU19971370926%2FU%2FD19970926Lj.pdf&usg=AOvVaw3ePHf8epJ8LfY4FrzvBA2i
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAqsrR6eD8AhU8_rsIHT_9DkMQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU19981370887%2FU%2FD19980887Lj.pdf&usg=AOvVaw0O6CtG1y-zaOa88Dmkf81P
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-podatkowa-interpretacje-indywidualna


FORMA 
OPODATKOWANIA 
NAJMU
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FORMA OPODATKOWANIA NAJMU

31 grudnia 2022 roku zakończył się okres przejściowy 
zapisany w „Polskim Ładzie”. Tym samym nie ma już 
możliwości rozliczania najmu prywatnego na zasadach 
ogólnych- został wyłącznie ryczałt ewidencjonowany.

CECHY RYCZAŁTU

 Jest liczony od przychodu
 Brak możliwości odliczania kosztów uzyskania 

przychodu
 Nie uwzględnia kwoty wolnej od podatku

PRZEŁOMOWY WYROK NSA
STAWKI PODATKU

Przychód z najmu powstaje w momencie otrzymania środków od najemcy.
Ryczałt jest wyliczany co miesiąc na podstawie stawek podanych w powyższej tabeli w 
terminie do 20 dnia następnego miesiąca, za który ma być opłacony, np. za styczeń 
zapłacisz do 20 lutego.(istnieje możliwość rozliczania ryczałtu co kwartał ale o tym 
przeczytasz w dalszej części poradnika) Wyjątek stanowi grudzień, za który zapłacisz do 
20 lutego następnego roku. Wpłatę dokonuje się na indywidualny mikrorachunek w 
Urzedzie Skarbowym. 

12

Wysokość przychodu Stawka podatku

do 100 000 zł 8,5 %

powyżej 100 000 zł 12,5 %



FORMA OPODATKOWANIA NAJMU

Jeżeli podatnik ma wspólnotę majątkową z małżonkiem to przychody z wynajmu 
nieruchomości wspólnej są dzielone po połowie. Rozwiazaniem jest złożenie 
oświadczenia, w którym wskażemy który małżonek będzie rozliczać najem. Oświadczenie 
należy złożyć do Urzędu Skarbowego- najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpił przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy 
przychód został osiągnięty w grudniu. Na oświadczeniu wystarczy podpis jednego 
małżonka.
Istotny jest fakt, że złożone oświadczenie obowiazuje aż do odwołania.

CZY KONIECZNA JEST DZIAŁALNOŚĆ?

PRZYKŁAD
W listopadzie osiągnąłeś przychód przychód w wysokości 150 
000 zł z kilku mieszkań na wynajem. Do tej pory stosowałeś 
stawkę w wysokości 8,5 %, z racji przekroczenia progu 100 000 
zł, od nadwyżki musisz zapłacić podatek w wysokości 12,5%.

(100 000 ZŁ X 8,5%) + (50 000 x 12,5%) = 8 500 zł + 6 250 
zł = 14 750 zł

PODATEK ZA LISTOPAD WYNIESIE 14 750 ZŁ  

KSIĘGOWANIE
W ramach wynajmu prywatnego, nie masz obowiązku 
prowadzenia ewidencji przychodów. Wysokość opodatkowania 
jest ustalana na podstawie dowodów księgowych np. 
potwierdzenia przelewu czy wyciągu z konta.

ROZLICZENIE ROCZNE
Rozliczenie roczne należy wykonać na formularzu PIT-28 i trzeba 
złożyć do końca lutego. 
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MATERIAŁY

Materiały stanowiace uzupełnienie do rozdziału:

PRZEPISY:

⬣ Polski Ład
⬣ Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

PRZYDATNE MATERIAŁY:
:

⬣ Wzór oświadczenia o opodatkowaniu ryczałtem najmu pry
watnego przez jednego małżonka
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002105
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9g_z36uD8AhX7hP0HHZ6AA5YQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU19981440930%2FU%2FD19980930Lj.pdf&usg=AOvVaw0nlFqdPZWneyPHOZLuxicL
https://druki.gofin.pl/oswiadczenie-o-opodatkowaniu-calosci-przychodow--dochodow-z,wzor,828,124.html
https://druki.gofin.pl/oswiadczenie-o-opodatkowaniu-calosci-przychodow--dochodow-z,wzor,828,124.html
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ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO

JAK ZGŁOSIĆ WYNAJEM
Nie trzeba składać dodatkowych oświadczeń czy 
formularzy, aby zgłosić wynajem do urzędu skarbowego. 
Za takowe uważa się wpłatę pierwszego podatku do 
urzędu.

NUMER MIKRORACHUNKU
Skąd wziąć numer mikrorachunku, na który należy wpłacać podatek?

To proste! Wystarczy wejść na stronę internetową  
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego i wpisać swój 
numer PESEL i formularz wygeneruje nasz mikrorachunek. Druga możliwość to udanie 
się do urzędu skarbowego i poproszenie o podanie numeru konta.

17



ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO

KWARTALNE ROZLICZANIE PODATKU
Ryczałt można wpłacać kwartalnie przy zachowaniu następujących warunków:
 Podatnik rozpoczyna wynajem
 Przychody w poprzedzającym roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 euro

JAK ZGŁOSIĆ ROZLICZANIE KWARTALNE
W celu rozpoczęcia rozliczania ryczałtu kwartalnie niezbędne jest zawiadomienie urzędu 
skarbowego w zeznaniu rocznym. W praktyce zaczynamy wpłacać podatek co kwartał a 
następnie w PIT-28 zaznaczamy odpowiednie pole.

TERMINY WPŁACANIA PODATKU
Tak jak pisaliśmy w poprzednim rozdziale możesz rozliczać 
podatek miesiącznie lub kwartalnie.

Przypomnijmy terminy wpłat podatku

18

Częstotliwość Terminy

miesięcznie do 20 dnia następnego 
miesiąca, po którym nastąpił 
przychód

kwartalnie do 20 dnia następnego 
kwartału , po którym 
nastąpił przychód



MATERIAŁY

Materiały stanowiace uzupełnienie do rozdziału:

PYDATNE STRONY:

⬣ Generator mikrorachunku
⬣ Informacja o mikrorachunku

19

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
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REFAKTUROWANIE KOSZTÓW

METODY ROZLICZEŃ Z NAJEMCAMI
W poprzednich rozdziałach opisaliśmy: czym jest przychód, 
jak obliczać podatek oraz w jakich terminach go wpłacać. 
Została do wyjaśnienia jeszcze jedna ważna kwestia, która 
jest nieodzownym elementem każdej umowy najmu- 
rozliczanie opłat eksploatacyjnych oraz administracyjnych, 
zwiazązanych z lokalem. Jakie to są opłaty? Czynsz do 
wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej, koszty mediów. 

Najczęściej są stosowane trzy sposoby rozliczania 
powyższych opłat:
 Rozliczanie według zużycia
 Rozliczanie ryczałtowe
 Przepisanie umów na najemcę

   ROZLICZANIE WEDŁUG ZUŻYCIA
W pierwszym omawianym przypadku należy zadbać oto aby w umowie jasno i 
precyzyjnie określić, że koszty zużycia mediów oraz opłat administracyjnych związanych z 
lokalem ponosi najemca, a wynajmujący jedynie pośredniczy w przekazywaniu środków 
do dostawców. Jest to bardzo istotne, ponieważ zgodnie z licznymi interpretacjami 
podatkowymi Krajowej Informacji Skarbowej np. 0115-KDIT 3.4011.56.2018.1.AK:
„należności z tytułu opłat dodatkowych, zwiazanych z eksploatacją przedmiotu najmu do 
których ponoszenia jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią 
przysporzenia majątkowego dla wnioskodawcy” a co z tego wynika, że nie stanowią 
przychodu,od którego byłby naliczony podatek.

ROZLICZANIE RYCZAŁTOWE
W drugim sposobie rozliczania zakładamy pobieranie stałych określonych pomiędzy 
stronami kwot, które mają zaspokoić koszty opłat administracyjnych i eksploatacyjnych, 
np. Najemca wpłaca co miesiąc kwotę 300 zł tytułem opłaty za zużycie wody, energii 
elektrycznej i ogrzewania. W przypadku stosowania rozliczenia ryczałtowego, wpłaty 
stanowią przychód wynajmującego i muszą być opodatkowane.

PRZEPISANIE UMÓW NA NAJEMCE
Trzecie rozwiązanie polega na przepisaniu umów na dostawę mediów na najemce. 
Rozwiązuje nam to sprawę refakturowania kosztów oraz znosi konieczność 
kontrolowania wpłat za zużycie mediów. Zostaje jednak kwestia opłat administracyjnych 
do wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej, tutaj rekomedujemy przyjęcie sposobu z 
pukntu 1.21





ROZLICZENIE
ROKU
PODATKOWEGO
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

PRZYKŁAD ROZLICZENIA PIT-28
W poniższym rozdziale poprowadzimy Cię krok po kroku jak 
należy wypełnić formularz PIT-28.

1- Wpisz numer PESEL
2- Wpisz dane swojego Urzędu Skarbowego oraz zaznacz 
“1. złożenie zeznania”
3- Wpisz swoje dane
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ C
Część C wypełniasz tylko jeżeli spełniasz warunki  następujących 
ulg:

 Ulga na powrót
 Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy zdecydowali się na 

zmianę miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium 
Polski. 

 Ulga obejmuje kwotę nieprzekraczającą 85 528 zł
 Ulga dla rodzin 4+
 Mogą z niej skorzystać rodzice co najmniej czwórki 

dzieci,Ulga obejmuje kwotę nieprzekraczającą 85 528 zł
 Ulga dla pracujących seniorów
 Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania 

emerytury, mogą być zwolnieni z PIT do kwoty 85 528 zł. 
 Przychody powyżej kwoty 85 528 zł są opodatkowane na 

zasadach ogólnych. Maksymalny limit zwolnionych 
przychodów to 115 528 zł.
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ D
Wpisujemy sumę przychodów za cały rok w podziale na stawki 
8,5% oraz 12,5%.

 1-Wpisz sumy przychodów z najmu prywatnego osiągniete 
w roku podatkowym w kolumnie 8,5% wpisz kwotę do 100 
000 zł, nadwyżkę należy wpisać w kolumnie 12,5%.

 2-Suma przychodów
 3-Wpisz procentowy udział kwot opodatkowanych 8,5% 

oraz 12,5%- ważne suma musi się równać 100%
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ E
W tej części wpisujemy odliczenia od przychodu, które nie 
zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów. 

 Straty z lat ubiegłych
 Możemy odliczyć maksymalnie 50% straty z ubiegłych 5-ciu 

okresów w ramach tego samego źródła przychodów w 
czasie opodatkowania go na zasadach ogólnych lub 
podatkiem liniowym. Jeżeli rozliczałeś się w ubiegłych latach 
ryczałtem- nie masz możliwości odliczyć strat. W ramach 
ryczałtu nie jest możliwe poniesienie strat u ujęciu 
podatkowym.
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ F,G,H,I,J
. 
CZĘŚĆ F
Podział ulg podatkowych w oparciu o stawki podatku. 
Odliczenia od wysokości należnego podatku oblicza się 
indywidualnie dla każdej stawki.
 1- Wpisz wysokość przychodu do 100 000 zł
 2- Wpisz wysokość przychodu nadwyżki powyżej 100 000 zł
 3-Wpisz sumę przychodów z pkt 1 i 2
CZĘŚĆ G
Przeliczenie wydatków wskazanych w pozycjach F  i określenie 
wysokości przychodu po odjeciu ulg i odliczeń- w większości 
przypadkach nie wypełniasz.
CZĘŚĆ H
Wykaz zobowiazań z płatności wynikających z umów 
handlowych, których podatnik nie spłacił do złożenia deklaracji 
PIT – przeznaczona dla przedsiębiorców
CZĘŚĆ I
Przeliczenie wydatków wskazanych w pozycjach H – 
przeznaczona dla przedsiębiorców
CZĘŚĆ J
W polach 8,5% oraz 12,5% wpisujesz przychód. 
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ K
. 
 1- W polu 177- obliczona stawka 8,5% podatku, w polu 

180, wyliczona zostaje stawka 12,5% podatku
 2- Suma należnego podatku
 3-Suma należnego podatku po uwzględnieniu ulg i 

zwiększeń (jeżeli jakieś wpisaliśmy)

  CZĘŚĆ L
W polu 192 wpisz kwotę ryczałtu

   

CZĘŚĆ M
W polu 194 wpisz kwotę ryczałtu zaokrągloną do pełnych 
złotówek

CZĘŚĆ N
Zwolnienie w roku podatkowym polegające na tzw kredycie 
podatkowym.
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ O
. 
 1- Wpisz wysokość należnego ryczałtu za miesiące I-XI
 2-Różnica ryczałtu wyliczonego w PIT za cały rok a ryczałtu 

zapłaconego od I do XI miesiące
 3-Nadpłata znaczy zwrot podatku

  

CZĘŚĆ P
 4- Wpisz wysokość należnego ryczałtu dla każdego miesiąca 

5- Wpisz sume z pozycji 201-211
 6- Wysokość ryczałtu za ostatni miesiąc roku lub za ostatni 

kwartał

   



ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ Q
Wpisz organizacje pożytku publicznego, na którą chcesz oddać 
1% swojego podatku.

CZĘŚĆ R
Możesz wpisać informacje uzupełniającą

CZĘŚĆ S
Zaznacz załączniki do PIT

CZĘŚĆ T
Zaznacz jeżeli posiadasz Karte Dużej Rodziny
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ROZLICZENIE ROKU PODATKOWEGO

CZĘŚĆ U
W tej części składasz oświadczenie o terminach rozliczania 
podatku. Przypominamy możesz rozliczać podatek miesięcznie 
lub kwartalnie.

CZĘŚĆ V
Wpisz swój numer konta wraz z danymi, w przypadku zwrotu 
podatku otrzymasz wpłatę na to właśnie konto.

CZĘŚĆ W
Najważniejsza część PIT-u czyli podpis- bez niego otrzymasz 
wezwanie do uzupełnienia braków.
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DZIĘKUJEMY

Poznaj nas:

biuro@naviestate.pl 
797 600 719
Naviestate.pl
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