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Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 

 
1a. Odliczenie (zwrot) podatku VAT z tytułu nabycia lokalu. 
 
Podatek ten może być odliczony w całości, gdy klient nabywa lokal jako osoba fizyczna nie               
prowadząca działalności gospodarczej. Warunkiem odliczenia podatku VAT w tym         
przypadku jest wykorzystywanie lokalu dla działalności opodatkowanej podatkiem VAT,         
np. uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu zakupionego lokalu i naliczanie z tego tytułu             
podatku VAT. 
 
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,                   
zwaną dalej u.p.t.u, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do             
wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia        
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez podatnika rozumie się tutaj            
m.in. osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą (art. 15 ust. 1           
u.p.t.u.). Przez działalność gospodarczą rozumie się m.in. czynności polegające na          
wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2            
u.p.t.u.). Za towar natomiast można uznać m.in. budynki (art. 2 pkt 6 u.p.t.u.). Zatem              
działalność gospodarcza w rozumieniu u.p.t.u. obejmuje także wykonywanie        
usług najmu, co nie rodzi obowiązku podjęcia działalności gospodarczej, o której           
mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.             
Tym samym najem lokalu nie musi się łączyć z obowiązkiem zarejestrowania działalności            
gospodarczej. 
 
Warunkiem odzyskania podatku VAT przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej         
jest używanie lokalu w całości do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, czyli           
uzyskiwanie przychodów z tytułu wynajmu zakupionego lokalu i naliczanie z tego tytułu            
podatku VAT. Wykorzystywanie lokalu częściowo na własne potrzeby spowoduje         
obowiązek odrębnego określenia czynności, w stosunku do których prawo odliczenia          
przysługuje. 
 
 
 



Procedura ubiegania się o zwrot VAT. 
Aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT przy zakupie lokalu, powinni Państwo: 

 
1. Zarejestrować się w charakterze podatnika VAT czynnego. W tym celu, zgodnie z          

art. 96 ust. 1 Ustawy VAT, konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym 
właściwym według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu  
podatkiem od towarów i usług zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Zgłoszenie    
VAT-R należy złożyć przed wpłatą pierwszej zaliczki, najlepiej przed      
podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaż lokalu. 

2. Ujmować, zgodnie z art. 109 ust. 3 Ustawy VAT, otrzymane od sprzedawcy lokalu             
faktury dokumentujące kolejne wpłaty na zakup lokalu (na których 
uwidoczniony będzie NIP podatnika) w rejestrze zakupów VAT. 

3. Wystawiać faktury VAT dokumentujące należności z tytułu czynszu najmu i   
ujmować je w rejestrze sprzedaży VAT. 

4. Składać, zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy VAT, deklaracje VAT, w których 
wykażą Państwo wartość podatku należnego i naliczonego. Zasadą jest   
składanie deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych, w terminie do 25 dnia      
następnego miesiąca. Zgodnie z art. 99 ust. 2 Ustawy VAT, mają Państwo również          
możliwość wyboru kwartalnej metody rozliczeń. W przypadku, gdy rozpoczynając 

działalność, zdecydowaliby się Państwo na metodę kwartalną, do 25 – go    
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli Państwo  
wykonywanie czynności opodatkowanych, powinni Państwo złożyć naczelnikowi   
urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze kwartalnej metody rozliczeń. 

 
5. W deklaracji podatkowej mogą Państwo: 

a) obniżyć kwotę podatku należnego z tytułu dokonanej w danym miesiącu (kwartale)           
sprzedaży o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu; 

b) przenieść nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na kolejne okresy         
rozliczeniowe; 

c) złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT. 
 

 
Zgodnie z art. 87 Ustawy VAT, zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika następuje: 
a) w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik            
wykonał w okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną; 
b) w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik nie             
wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanej; 
c) na wniosek podatnika, w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, jeżeli kwoty             
podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur          
dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone. 
 
W przypadku, gdy zasadność zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania,         
naczelnik urzędu skarbowego może ten termin wydłużyć. 
 



1b. Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów lub dochodów z       
najmu lokali osiąganych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności        
gospodarczej. 
 
Dochody z przychodu od wynajmu mogą być opodatkowane w dwojaki sposób: 

 
1. Na zasadach ogólnych według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku             

dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem skali podatkowej (18% i 32% od            
2009 r.). Opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty          
uzyskania tego przychodu, np. koszty amortyzacji lokalu (stawka 2,5 % rocznie dla            
nowo wybudowanych budynków/lokali), opłaty związane z eksploatacją lokalu oraz    
ewentualnie odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu.  

 
2. W formie ryczałtu według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym             
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym           
przypadku opodatkowaniu podlega przychód (bez możliwości odliczenia kosztów j.w.).         
Stawka ryczałtu wynosi 8,5% od kwoty przychodów. 
 
 
 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne 
 
2a. Odliczenie (zwrot) podatku VAT z tytułu nabycia lokalu. 
Aby odliczyć VAT od zakupionego lokalu, osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną          
działalność gospodarczą oraz osoba prawna musi posiadać status podatnika VAT czynnego           
(zarejestrowanego we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R). 
 
Odliczenie podatku VAT od zakupionego lokalu możliwe będzie poprzez: 
a) pomniejszenie, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, kwoty podatku należnego             
wynikającego ze sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym o podatek          
naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie lokalu; 
b) w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego będzie w okresie rozliczeniowym wyższa            
od kwoty podatku należnego, zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy VAT, mają Państwo prawo               
do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub             
zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy 
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy VAT, zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika następuje: 
a) w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik            
wykonał w okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną; 
b) w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik nie             
wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanej; 
c) na wniosek podatnika, w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, jeżeli kwoty             
podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur          
dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone. 
 



W przypadku, gdy zasadność zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania,         
naczelnik urzędu skarbowego może ten termin wydłużyć. 
 
2b. Opodatkowanie dochodów z najmu podatkiem dochodowym. 
 
Przychody z najmu lokali osiągane przez osoby fizyczne prowadzące działalność          
gospodarczą są opodatkowane według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku             
dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód, czyli przychód          
pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu. 
 
 
Stawka opodatkowania wynosi: 
1. Według zasad ogólnych – aktualna skala podatkowa 18% i 32%. 
2. Podatek „liniowy" – stawka 19% (jeżeli przedsiębiorca wybrał tę formę           
opodatkowania). 
 
Opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu 8,5% nie będzie możliwe. 
 
Przychody z najmu lokali osiągane przez osoby prawne są opodatkowane według ustawy z             
dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem           
opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego          
przychodu. Podatek wynosi aktualnie 19%. 
 
* Treść niniejszego informatora należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie. Przed           
podjęciem jakichkolwiek decyzji podatkowych sugerujemy skontaktować się ze stosownym         
urzędem skarbowym, bądź doradcą podatkowym. 


