
Niniejszy przewodnik został przygotowany przez niezależną zewnętrzną firmę księgową oraz
sprawdzony i zaktualizowany przez niezależną zewnętrzną firmę prawniczą.

Październik 2021

POLSKA - OBOWIĄZKI PODATKOWE DOTYCZĄCE NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO

Poniższe informacje stanowią przewodnik, który pomoże Ci pozyskać wiedzę dotyczącą
wymagań podatkowych, mogących mieć zastosowanie w przypadku świadczenia usług
krótkoterminowego zakwaterowania w Polsce.

Podatki bywają skomplikowane i ważne jest, abyś był na bieżąco ze swoimi obowiązkami i
działał zgodnie z prawem podatkowym. Terminowe przygotowanie deklaracji, jej złożenie oraz
zapłata podatków to Twoja odpowiedzialność.

Jeśli świadczysz usługi wynajmu krótkoterminowego w Polsce, powinieneś upewnić się, że
rozumiesz każdy z poniższych rodzajów podatków i płacisz te, które Ciebie dotyczą;

● Podatek dochodowy
● Podatek od towarów i usług (VAT)

Wskazane poniżej informacje nie są wyczerpujące i nie stanowią porady prawnej. Jeśli nie masz
pewności co do swoich zobowiązań podatkowych, zachęcamy do sprawdzenia ich w
obowiązujących aktach prawnych lub do zasięgnięcia porady u wykwalifikowanych specjalistów.

Należy pamiętać, że nie aktualizujemy tych informacji na bieżąco, dlatego każdorazowo należy
sprawdzić, czy przepisy lub procedury nie uległy zmianie w ostatnim czasie.

PODATEK DOCHODOWY

Jeśli osiągasz dochód w Polsce, istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz zobowiązany do
odprowadzenia pewnego procentu, jako podatku, od tego dochodu do polskiego urzędu
skarbowego. Poniżej znajduje się krótki zarys podatku, który może powstać z tytułu dochodu
uzyskanego z wynajmu krótkoterminowego w Polsce oraz kilka informacji na temat tego, w jaki
sposób podatek ten może zostać odprowadzony do właściwego urzędu.

Rok podatkowy w Polsce trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Stawki podatku dochodowego w Polsce.

Dochód z wynajmu krótkoterminowego jest zasadniczo traktowany jako dochód z wynajmu i
opodatkowany na zasadach ogólnych. Jednakże, dochód ten może być również



zaklasyfikowany przez organy podatkowe jako dochód z działalności gospodarczej i
opodatkowany według odpowiednich stawek (w celu wyjaśnienia różnicy pomiędzy dochodem z
najmu a dochodem zaklasyfikowanym jako dochód z działalności gospodarczej, patrz "Polskie
przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskiwanych w związku z najmem
krótkoterminowym" poniżej).

Obowiązujące stawki podatkowe (rok podatkowy 2021) zależą od tego, do której kategorii
zalicza się Twój dochód:

● 17% i 32% - opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdzie dochód jest traktowany jako
dochód z najmu; w związku z oczekującymi nowymi przepisami, przewiduje się, że
zasady ogólne nie będą miały zastosowania do opodatkowania dochodów z najmu od 1
stycznia 2022 r;

● 17% i 32% lub 19% - dla dochodów z działalności gospodarczej (19% jeśli wnioskowali
Państwo o opodatkowanie podatkiem liniowym), gdzie dochody z najmu kwalifikowane
są jako dochody z działalności gospodarczej (ze względu na to, że działalność ta może
być określona jako zorganizowana, zawodowa i ciągła);

● 8,5% i 12,5% - dla opodatkowania ryczałtem (jeżeli podatnik wnioskował o tę formę
opodatkowania; w związku z przygotowywanymi nowymi przepisami, przewiduje się, że
zasady te będą miały zastosowanie do opodatkowania dochodów z najmu od 1 stycznia
2022 r.).

Obciążenie podatkiem dochodowym w Polsce.

W ramach zryczałtowanego podatku od dochodów z działalności gospodarczej (19%) oraz
zryczałtowanego podatku od dochodów z najmu (8,5% i 12,5%) nie istnieją kwoty wolne od
podatku. W związku z tym, w momencie uzyskiwania tego typu dochodów będziesz podlegał
opodatkowaniu w Polsce.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (17% i 32%), gdy dochód przekroczy kwotę
3.089 zł, pierwszą zaliczkę na podatek będziesz musiał zapłacić do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód przekroczył próg.

Należy pamiętać, że w rocznym zeznaniu podatkowym kwota wolna od podatku zależy od sumy
dochodów podatnika opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Raportowanie podatków w Polsce

Roczne zeznanie podatkowe można złożyć online za pomocą programu eDeklaracje program
lub w formie Pre-filled Return (Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe). Zeznanie można
również złożyć w formie papierowej drogą pocztową (dane kontaktowe poniżej) lub osobiście w
urzędzie skarbowym.

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/


Zeznania podatkowe - terminy składania.

Termin składania zeznań podatkowych i regulowania związanych z tym zobowiązań przypada
na 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania dochodu (zatem zeznanie podatkowe za
rok 2021 należy złożyć do 30 kwietnia 2022 r.).

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów z najmu (8,5% i 12,5%) termin ten
przypada na 31 stycznia roku następującego po roku uzyskania przychodu (zatem zeznanie
podatkowe za rok 2021 należy złożyć do 31 stycznia 2022 r.).

Dane kontaktowe polskiego urzędu skarbowego.

Nie ma wyznaczonego konkretnego pracownika polskiego urzędu skarbowego, z którym można
się skontaktować w indywidualnych sprawach. Zamiast tego należy skontaktować się z
lokalnym urzędem skarbowym. Jeśli jesteś polskim rezydentem, właściwość Twojego urzędu
skarbowego zależy od miejsca Twojego faktycznego zamieszkania. Jeśli jesteś osobą fizyczną
niebędącą rezydentem, właściwość Twojego urzędu skarbowego jest podyktowana położeniem
Twojej nieruchomości.

Więcej ogólnych informacji na temat podatków można znaleźć tutaj.

Polskie przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskiwanych w związku z najmem
krótkoterminowym.

Jak wcześniej wspomniano, dochód z najmu krótkoterminowego generalnie traktowany jest
jako dochód z najmu i opodatkowany na zasadach ogólnych (odpowiednio stawką 17% lub
32%). Jednakże, ze względu na nadchodzące nowe przepisy, oczekuje się, że zasady ogólne nie
będą miały zastosowania do opodatkowania dochodów z najmu od dnia 1 stycznia 2022 r

Dochody z najmu mogą być również opodatkowane w formie ryczałtu, który wynosi 8,5% lub
12,5% w przypadku wyboru tej metody. Obecnie opodatkowanie ryczałtem mogą wybrać
wszyscy podatnicy. Prawdopodobnie jednak od 1 stycznia 2022 r. opodatkowanie ryczałtem
będzie obowiązkowe, chyba że dochód został zakwalifikowany jako dochód uzyskany z
działalności gospodarczej.

Jednakże w niektórych przypadkach organy podatkowe mogą zakwalifikować dochód z
wynajmu krótkoterminowego jako dochód z działalności gospodarczej - kierując się
częstotliwością, regularnością, powtarzalnością i skalą dochodu z wynajmu krótkoterminowego
(czyniąc taką działalność zorganizowaną, profesjonalną i ciągłą). Wówczas zastosowanie mają
zasady ogólne, a dochód ten będzie opodatkowany stawką 17% lub 32% albo, jeśli podatnik o to
wystąpi, 19% podatkiem liniowym. Opodatkowanie liniowe mogą wybrać wszyscy podatnicy,
których dochody z najmu krótkoterminowego należy zaliczyć do dochodów uzyskiwanych z

https://www.podatki.gov.pl/


działalności gospodarczej. Alternatywnie, dochody z najmu w ramach działalności gospodarczej
mogą być również opodatkowane w formie ryczałtu, który wynosi 8,5% lub 12,5% w przypadku
wyboru tej metody.

Polskie przepisy podatkowe nie zawierają jednoznacznych regulacji w zakresie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać działalność polegająca na wynajmie, aby mogła zostać
zakwalifikowana jako działalność gospodarcza. Jednakże, im bardziej profesjonalna i
zorganizowana jest taka działalność, tym więcej argumentów mogą mieć organy podatkowe,
aby uznać ją za działalność gospodarczą, a nie zwykły wynajem.

Jeśli nie jesteś pewien, w jaki sposób Twój dochód powinien być opodatkowany i potrzebujesz
dalszych wskazówek, powinieneś rozważyć zasięgnięcie porady u specjalisty podatkowego.

Typowe wydatki, które można odliczyć od dochodu osoby fizycznej w związku z wynajmem
krótkoterminowym.

Wydatki, które są ponoszone w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia
źródła przychodu są generalnie dopuszczalne jako odliczenia od dochodu w Polsce.

Następujące wydatki są, co do zasady, dopuszczalne jako odliczenia:

● odsetki od kredytu (z wyłączeniem raty kredytu),
● koszty poniesione na utrzymanie nieruchomości, opłaty eksploatacyjne,
● koszty remontów, jeżeli służą zachowaniu nieruchomości w należytym stanie, a nie tylko

zwiększeniu jej wartości (zachowanie nieruchomości, ale nie ulepszenie).

Wydatki te nie mogą być jednak odliczane w przypadku zastosowania opodatkowania ryczałtem
(8,5% i 12,5%).

Możliwość odliczeń z tytułu amortyzacji podatkowej (np. odpisy amortyzacyjne / zużycie).

Jeśli Twój dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
możesz skorzystać z odliczenia z tytułu amortyzacji.

Podstawą obliczeń jest wartość początkowa nieruchomości (lub koszty wytworzenia), która
może być powiększona o koszty nabycia, takie jak koszty obsługi prawnej i notarialnej, wpisu do
księgi wieczystej, opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych itp. Podstawowa
stawka rocznego odpisu amortyzacyjnego wynosi 1,5%, ale w szczególnych przypadkach można
zastosować yższą indywidualną stawkę (do 10%).

Podatek dochodowy od osób fizycznych niebędących polskimi rezydentami.

Jeżeli nie jesteś polskim rezydentem, ale uzyskujesz dochody z najmu w Polsce, będziesz



podlegać opodatkowaniu od tych dochodów w Polsce, zgodnie z powyższym opisem.

Obowiązki podatkowe polskiej osoby fizycznej uzyskującej zagraniczny dochód z wynajmu.

Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym, możesz być zobowiązany do zadeklarowania
zagranicznego dochodu z tytułu najmu w zeznaniu podatkowym oraz do zapłaty związanych z
nim podatków od tego dochodu.

Odpowiednie postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą mieć
zastosowanie, jeżeli dochód jest uzyskiwany z kraju, z którym Polska podpisała umowę o
unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ogólne podatki od nieruchomości. Jeżeli posiadasz nieruchomość w Polsce, jesteś
zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości według stawek ustalanych corocznie przez
lokalne władze podatkowe. Maksymalne stawki na dany rok podatkowy są corocznie
aktualizowane przez Ministerstwo Finansów (np. w 2021 r. maksymalna stawka dla
nieruchomości mieszkaniowych wynosi 0,85 PLN za metr kwadratowy, a dla nieruchomości
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej 24,84 PLN).

Dochód ze zbycia nieruchomości jest opodatkowany według stawki 19% od dochodu netto ze
sprzedaży. Nie ma obowiązku podatkowego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie 5 lat od końca
roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przykład

Przykład

Aleksandra jest właścicielką 2-pokojowego mieszkania w Warszawie. W weekendy
wynajmuje wolny pokój.

Aleksandra otrzymała w 2021 roku czynsz w łącznej wysokości 30 085 zł brutto.

Aleksandra poniosła następujące wydatki związane z tym domem w 2021 roku: ubezpieczenie
domu 2.000 zł***, lokalny podatek od nieruchomości 1.500 zł***, płatności prowizji online
1.000 zł oraz prąd/gaz 2.000 zł***.

Podatek ryczałtowy (8,5%
i 12,5%)

Opodatkowanie na zasadach
ogólnych

PLN PLN

Dochód z najmu brutto 30,085* 30,085**



Pomniejszona o
dopuszczalne wydatki:

Prowizja przy
płatności online (1,000)

Ubezpieczenie mieszkania ***

Podatek od nieruchomości ***

Prąd ***

Dochód z wynajmu netto 30,085 29,085

*W ramach tego wariantu opodatkowania nie można odliczyć wydatków.
**Odliczenie kosztów poniesionych w związku z najmem nieruchomości, w której wynajmujący
mieszka, a w części nieregularnie wynajmuje, może zostać zakwestionowane przez organy
podatkowe.

***Ubezpieczenie mieszkania, podatek od nieruchomości, opłaty związane z użytkowaniem
mieszkania, mogą być odliczone od dochodu z najmu tylko w tej części, w której są
bezpośrednio związane z wynajmowanym pomieszczeniem.

VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) może być skomplikowany i należy poświęcić trochę czasu na
zrozumienie zasad, które mają zastosowanie do Twojej konkretnej sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, podatek od towarów i usług (VAT) w Polsce jest podatkiem od konsumpcji.
Większość towarów i usług świadczonych w Polsce podlega opodatkowaniu VAT.

Osoba, która dostarcza towary i/lub świadczy usługi w Polsce może być zobowiązana do
naliczenia podatku VAT i odprowadzenia go do polskiego urzędu skarbowego. Jak w przypadku
wszystkich podatków, zachęcamy do skonsultowania się z doradcą podatkowym w sprawie
potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT w Polsce.

Jeśli obecnie wynajmujesz pokoje gościom, możesz być zobowiązany do naliczenia podatku
VAT od opłaty za wynajem i odprowadzenia go do polskiego urzędu skarbowego. Ponieważ
Airbnb nie zapewnia wynajmu, to gospodarz jest odpowiedzialny za uwzględnienie lokalnych
zobowiązań z tytułu podatku VAT od kwoty wynajmu.



Czy muszę pobierać podatek VAT od gości, jeśli wynajmuję krótkoterminowe zakwaterowanie
w Polsce?

Ogólnie rzecz biorąc, osoby fizyczne, które są uważane za prowadzące działalność gospodarczą
w Polsce, muszą naliczać podatek VAT od swoich dostaw, jeśli spełnione są kryteria rejestracji
do VAT.

Obecnie, w Polsce, jesteś zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT, jeśli Twój
obrót (nie ograniczony tylko do wynajmu, ale w ogóle obrót z działalności gospodarczej)
przekracza 200.000 PLN w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym, jeśli świadczysz
usługi krótkoterminowego zakwaterowania i przekraczasz ten próg, powinieneś zarejestrować
się jako podatnik VAT.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ale Twoje mieszkanie
znajduje się w Polsce, powinieneś również zarejestrować się do VAT, ponieważ nie obowiązuje
Cię próg rejestracyjny.

Podatek VAT ma zastosowanie w mojej sytuacji. Jak mogę określić, ile podatku muszę pobrać
od moich gości?

Stawki VAT różnią się w zależności od kraju i są zmienne. Zalecamy regularne sprawdzanie w
lokalnym urzędzie skarbowym najbardziej aktualnych stawek VAT dla kraju, w którym
użytkownik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Na przykład, w dniu wydania niniejszego dokumentu, stawka VAT na usługi zakwaterowania
wakacyjnego w Polsce wynosi 8%. Istnieje również zwolnienie dotyczące długoterminowego
wynajmu mieszkań, należy skontaktować się z doradcą podatkowym, aby ocenić, czy takie
zwolnienie może mieć zastosowanie.

Jednakże w Polsce obowiązują obecnie inne stawki VAT, dlatego zalecamy potwierdzenie z
doradcą podatkowym, jaka stawka VAT jest właściwa dla Państwa usług.

VAT ma zastosowanie w ojej sytuacji. Jak pobierać VAT od gości?

Jeżeli stwierdzisz, że musisz naliczyć podatek VAT od usług świadczonych na rzecz gości,
pamiętaj, że musisz pobrać ten podatek od swoich gości oraz wykazać go i odprowadzić w
deklaracji VAT. W Polsce, deklaracja VAT zazwyczaj obejmuje okres miesięczny i musi być
złożona do 25 dnia następnego miesiąca (np. deklaracja VAT za styczeń musi być złożona do
25 lutego). Płatność podatku VAT musi być dokonana w tym samym dniu, w którym należy
złożyć deklarację VAT. Mogą również istnieć pewne inne obowiązki związane z wypełnianiem
deklaracji i zaleca się, abyś potwierdził z doradcą podatkowym swoje obowiązki związane z
wypełnianiem deklaracji VAT.



Niektóre formalności, takie jak wystawienie paragonu lub faktury dla gości, mogą być
wymagane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat składania deklaracji podatkowych można znaleźć na stronie
internetowej polskiego urzędu skarbowego.

Mogą również istnieć wymagania dotyczące stosowania cen z VAT lub bez VAT. Zalecamy
sprawdzenie swoich obowiązków w zakresie ustalania cen oraz wymogów dotyczących
wystawiania faktur z doradcą podatkowym.


