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POLSKA - UWAGI PODATKOWE W SPRAWIE NAJMU 
KRÓTKOTERMINOWEGO 

Poniższe informacje stanowią przewodnik, który pomoże Państwu zapoznać się z niektórymi 
wymogami podatkowymi, które mogą mieć zastosowanie w przypadku krótkoterminowego 
najmu nieruchomości w Polsce. 

Zagadnienia dotyczące podatków mogą być skomplikowane i dlatego też ważnym jest, aby być 
na bieżąco z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz działać zgodnie z nimi. Należy 
pamiętać, iż za przygotowanie rozliczeń podatkowych, terminowe i poprawne wywiązanie się z 
zobowiązań podatkowych ponoszą Państwo osobistą odpowiedzialność.  

Jeżeli wynajmują Państwo nieruchomość krótkoterminowo w Polsce, powinni się Państwo 
upewnić, że rozumieją każdy z poniższych rodzajów podatków i płacą te, które mają 
zastosowanie w Państwa sytuacji; 

! Podatki dochodowe 
! Podatek od wartości dodanej (VAT) 

Należy pamiętać, iż informacje zawarte w przewodniku nie są wyczerpujące i nie stanowią 
porady prawnej. Jeśli nie mają Państwo pewności co do Państwa obowiązków podatkowych w 
tym zakresie, zachęcamy do uzyskania wiedzy we właściwym dla państwa urzędzie skarbowym 
lub uzyskania porady od wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie. 

Należy również zwrócić uwagę, iż informacje zawarte w przewodniku nie są aktualizowane w 
czasie rzeczywistym, dlatego też zawsze należy potwierdzić, że przepisy lub procedury nie 
zmieniły się w ostatnim czasie. 

PODATEK DOCHODOWY 

Jeśli uzyskują Państwo przychody w Polsce, prawdopodobnie mają Państwo obowiązek 
zapłacić podatek od uzyskanych dochodów/przychodów z tego tytułu. Poniżej znajduje się krótki 
zarys form opodatkowania, które mogą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych z tytułu 
najmu krótkoterminowego w Polsce oraz sposobów rozliczenia przedmiotowego zobowiązania 
podatkowego. 

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

Polskie stawki podatku dochodowego. 

Dochody z najmu krótkoterminowego są zazwyczaj traktowane przez wynajmujących jako 
dochody z najmu i są opodatkowane na zasadach ogólnych. Jednakże dochody te mogą być 
również zaklasyfikowane przez organy podatkowe jako dochody z działalności gospodarczej i 
opodatkowane odpowiednimi stawkami. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami z najmu 
prywatnego, a dochodem zaklasyfikowanym jako dochód z działalności gospodarczej znajduje 
się poniżej w sekcji "Zasady dotyczące opodatkowania dochodu uzyskanego w związku z 
wynajmem krótkoterminowym".  



Obowiązujące stawki podatkowe zależą od kategorii, w której mieści się uzyskany przez Ciebie 
dochód: 

! 18% i 32% - opodatkowanie według zasad ogólnych dla najmu lub w ramach założonej 
w tym celu działalności gospodarczej; 

! 19% - dla dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli wnioskowałeś o opodatkowanie 
swoich dochodów liniową stawką podatku, a dochód z najmu jest kwalifikowany 
odpowiednio jako dochód uzyskany z działalności gospodarczej 

! 8,5% i 12,5% - opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, dla najmu (jeśli podatnik 
wystąpił o stosowanie takiej formy opodatkowania). 

Podatek od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. 

Przy wyborze opodatkowania najmu podatkiem liniowym (tj. 19%) w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego (tj. 8,5% i 12,5%) w 
ramach najmu prywatnego nie mają zastosowania kwoty wolne od podatku. Dlatego też, gdy 
otrzymują Państwo tego rodzaju dochód, będzie on podlegał opodatkowaniu w Polsce. 

W przypadku opodatkowania według zasad ogólnych (tj. 18% i 32%), obowiązek zapłaty 
pierwszej zaliczki na podatek dochodowy powstaje do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód przekroczył kwotę wolną w wysokości 3 089 PLN. 

Należy pamiętać, że w rocznym zeznaniu podatkowym kwota wolna od podatku zależy od 
całkowitego dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Zeznanie podatkowe wynajmującego. 

Roczne zeznanie podatkowe z tytułu najmu można składać do urzędu skarbowego online za 
pośrednictwem programu eDeklaracje. Można je również wysłać pocztą w formie papierowej lub 
osobiście przedłożyć w urzędzie skarbowym. 

Termin na złożenie zeznania podatkowego. 

Termin na złożenie zeznań podatkowych i dokonania związanych z nimi płatności podatku 
przypada na dzień 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania dochodu, tj. termin na 
złożenie zeznania podatkowego i zapłatę zobowiązania podatkowego za 2018 r. przypada na 
dzień 30 kwietnia 2019 r. 

W przypadku ryczałtowego opodatkowania dochodów z tytułu najmu (tj. 8,5% i 12,5%) termin 
na złożenie zeznania przypada na dzień 31 stycznia roku następującego po roku uzyskiwania 
przychodów, tj. termin na złożenie zeznania podatkowego za 2018 rok przypada na dzień 31 
stycznia 2019 r. 

Właściwość polskiego organu podatkowego. 

Nie ma jednego organu podatkowego właściwego do kontaktu w poszczególnych przypadkach. 
Radzimy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym. Dla polskich rezydentów 
podatkowych będzie to urząd skarbowy zależny od miejsca Państwa zamieszkania. Jeśli nie są 
Państwo polski rezydentami podatkowymi, właściwość urzędu skarbowego jest zazwyczaj 
podyktowana lokalizacją Państwa nieruchomości. 



Więcej ogólnych informacji na temat podatków można znaleźć na poniższej stronie 
internetowej. 

Zasady dotyczące opodatkowania dochodu uzyskanego z najmu krótkoterminowego. 

Jak wspomniano powyżej, przychody z najmu krótkoterminowego zazwyczaj są traktowane 
przez wynajmujących jako dochody z najmu i opodatkowane będą na zasadach ogólnych (z 
zastosowaniem 18% lub 32% stawki podatku). 

Najem może być również opodatkowany w ramach ryczałtu ewidencjonowanego na poziomie 
8,5% i 12,5%, jeżeli ta forma opodatkowania zostanie uprzednio wybrana przez podatnika. 
Generalnie wszyscy podatnicy mogą wybrać opodatkowanie najmu ryczałtem, chyba że ich 
dochód został zaklasyfikowany jako dochód uzyskany z prowadzonej przez nich działalności 
gospodarczej. Jeżeli chcą Państwo wybrać opcję opodatkowania w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego, należy to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym otrzymano pierwszy przychód z tego tytułu (lub  do końca roku podatkowego, jeżeli 
pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego). 

Organy podatkowe mogą jednak zaklasyfikować przychód z tytułu najmu krótkoterminowego 
jako dochód uzyskany w ramach działalności gospodarczej na podstawie częstotliwości, 
regularności, powtarzalności oraz skali uzyskiwanych dochodów z tytułu najmu 
krótkoterminowego (tj. jeżeli przedmiotowa działalność prowadzona jest w sposób 
zorganizowany, profesjonalny oraz ciągły). Dochody z działalności gospodarczej są w Polsce 
opodatkowane na zasadach ogólnych (z użyciem 18% i 32% stawek podatkowych) lub, jeśli 
wystąpi o to podatnik, podatkiem liniowym w wysokości 19%. Opodatkowanie według stawki 
liniowej może być wybrane przez wszystkich przedsiębiorców. 

Polskie przepisy podatkowe nie zawierają precyzyjnych przepisów dotyczących szczególnych 
warunków, które muszą być spełnione, aby przychód uzyskiwany z najmu został 
zaklasyfikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jednak im bardziej profesjonalne i 
zorganizowane jest działanie wynajmującego, tym więcej jest argumentów, by przychód z najmu 
krótkoterminowego został uznany przez władze podatkowe za działalność gospodarczą, a nie 
wynajem prywatny. 

Jeśli nie mają Państwo pewności w jaki sposób Państwa przychody z najmu powinny zostać 
opodatkowane oraz potrzebują Państwo dalszych wskazówek, powinni Państwo rozważyć 
zasięgnięcie porady u doradcy podatkowego. 

Typowe wydatki, które można odliczyć od przychodu uzyskanego w związku z najmem 
krótkoterminowym. 

Odliczeniu od przychodu podlegają odpowiednio wydatki ponoszone w celu uzyskania 
przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. 

Wydatki podlegające odliczeniu od przychodu:  

● Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup wynajmowanej nieruchomości (bez raty 
kapitałowej), 

● Koszty poniesione w celu utrzymania nieruchomości, opłaty za utrzymanie, 



● Koszty renowacji, jeżeli służą zachowaniu nieruchomości w należytym stanie, a nie tylko 
zwiększają jej wartość (zachowanie nieruchomości, ale nie ulepszenie). 

Kosztów związanych z przychodami z najmu nie można jednak odliczyć, jeżeli wybrano stawkę 
ryczałtową (tj. 8,5% i 12,5%). 

Odliczenie amortyzacji podatkowej. 

Podstawą obliczeń jest wartość początkowa nieruchomości (lub kosztów wytworzenia), która 
może zostać powiększona o koszty nabycia, takie jak koszty usług prawnych i notarialnych, 
wpis do księgi wieczystej, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych transakcje itp. 
Podstawowa stopa rocznej amortyzacji wynosi 1,5%, ale w szczególnych przypadkach można 
zastosować wyższą stawkę indywidualną (do 10%). 

Odliczeń amortyzacyjnych nie można jednak stosować, jeżeli wybrano stawkę ryczałtową (tj. 
8,5% i 12,5%). 

Obowiązek podatkowy dla osób niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce. 

Jeżeli nie są Państwo polskimi rezydentami podatkowymi, ale otrzymują Państwo polski dochód 
z tytułu najmu, dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z powyższymi 
zasadami 

Polskie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego dla polskiej osoby fizycznej, która 
otrzymuje zagraniczne dochody z najmu. 

Jeśli są Państwo polskimi rezydentami podatkowymi, mogą być zobowiązani do zadeklarowania 
zagranicznego dochodu z najmu na swoim zeznaniu podatkowym i zapłaceniu związanych z 
tym podatków. 

Wówczas zastosowanie mają przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli 
dochód pochodzi z kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

Podatek od nieruchomości. 

Jeśli są Państwo właścicielami nieruchomości położonej w Polsce, są Państwo zobowiązani do 
zapłaty podatku od nieruchomości. Maksymalna zastosowana stawka podatku dla 
nieruchomości mieszkalnych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 
w 2018 roku 0,77 PLN za metr kwadratowy. 

Zbycie nieruchomości położonej w Polsce. 

Co do zasady dochód ze zbycia nieruchomości jest opodatkowany stawką 19%. Zobowiązanie 
podatkowe jednak nie powstaje, jeżeli sprzedaż ma miejsce po upływie 5 lat od końca roku, w 
którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub jej budowa. Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem 



tego okresu, dochód ze zbycia może zostać zwolniony z opodatkowania po spełnieniu 
określonych warunków dotyczących przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia. 

Przykładowe wyliczenia

Aleksandra posiada 2 pokojowe mieszkanie w Warszawie. Wynajmuje wolny pokój w 
weekendy. 

Aleksandra otrzymała w 2018 r. całkowity czynsz brutto w wysokości PLN 30,085.

Aleksandra poniosła następujące wydatki związane z mieszkaniem w 2018: ubezpieczenie 
mieszkania  PLN 2,000,*** podatek od nieruchomości PLN 1,500,*** prowizje online PLN 
1,000 i elektryczność/gaz PLN 2,000.***

Ryczałt (8.5% and 12.5%)
Zasady ogólne i podatek 
liniowy



PLN €

Przychód z najmu brutto 30,085* 30,085**

Pomniejszony o wydatki:

Prowizje online (1,000)

Ubezpieczenie mieszkania ***

Podatek od nieruchomości ***

Elektryczność/gaz ***

Dochód netto do 
opodatkowania 30,085 29,085

*W ramach tej opcji opodatkowania nie można odliczyć kosztów. 

**Odliczanie kosztów poniesionych w związku z nieruchomością, w której wynajmujący 
mieszka oraz, w części, nieregularnie wynajmuje, może być zakwestionowane przez 
władze podatkowe. 

*** Ubezpieczenie mieszkania, podatek nieruchomości, opłaty związane z użytkowaniem 
mieszkania, mogą być odliczone od przychodu z wynajmu tylko w części, w której 
dotyczą bezpośrednio wynajmowanego pokoju.



PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 

Kwestie związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) mogą być skomplikowane i należy 
poświęcić mu trochę czasu, aby zrozumieć zasady, które będą miały zastosowanie do Państwa 
konkretnej sytuacji. 

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

Osoba dostarczająca towary i/lub świadcząca usługi w Polsce może być zobowiązana do 
naliczania VAT i zapłacenia go polskiemu organowi podatkowemu. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich innych podatków, zachęcamy do konsultacji z doradcą podatkowym w sprawie 
Państwa potencjalnych zobowiązań z tytułu VAT w Polsce. 

Jeśli obecnie wynajmują Państwo pokoje gościom, może wiązać się to z obowiązkiem 
doliczenia VAT do opłaty za wynajem oraz do zapłacenia tej kwoty VAT polskim organom 
podatkowym. Ponieważ Airbnb nie świadczy usług najmu, to gospodarz /właściciel lokalu jest 
odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT z tytułu opłat za wynajem. 

Czy muszę pobierać VAT od gości, jeśli oferuję krótkoterminowe zakwaterowanie /
wynajem w Polsce? 

Ogólnie rzecz biorąc, osoby fizyczne, które są uważane za prowadzące działalność 
gospodarczą w Polsce, muszą naliczać VAT od swoich dostaw/usług, gdy spełniają kryteria 
obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT. 

Obecnie w Polsce, jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekracza 200.000 
PLN, należy zarejestrować się dla celów VAT. Tym samym, w przypadku oferowania usług 
krótkoterminowego zakwaterowania i przekroczenia wskazanego progu, wystąpi obowiązek 
zarejestrowania się dla celów VAT. 

W przypadku osób fizycznych, nie będących rezydentami w Polsce, jednakże mających w 
Polsce miejsce zamieszkania, również wystąpi obowiązek zarejestrowania się dla celów VAT, 
ponieważ próg rejestracyjny nie obejmuje tych osób. 

Zachęcamy do konsultacji z doradcą podatkowym, jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w 
ustaleniu obowiązku   zarejestrowania się i naliczenia polskiego VAT. 

Więcej informacji na temat rejestracji dla celów VAT można znaleźć na stronie internetowej 
polskich organów podatkowych. 

Czy VAT mnie dotyczy? W jaki sposób mogę określić, ile podatku muszę pobierać od 
moich gości?  

Stawki VAT różnią się w zależności od kraju i zmieniają się okresowo. Zalecamy regularne 
sprawdzanie z lokalnymi władzami podatkowymi, aby uzyskać najbardziej aktualne stawki VAT 
dla kraju, w którym wystąpi obowiązek zapłaty VAT. 

Dla przykładu w dniu sporządzenia niniejszego dokumentu stawka VAT mająca zastosowanie 
dla usług związanych z zakwaterowaniem w ośrodkach wczasowych w Polsce wynosi 8%. 
Istnieje również zwolnienie z VAT dla długoterminowych umów najmu lokali mieszkalnych, 



jednakże należy skontaktować się z lokalnym doradcą podatkowym, aby ocenić, czy to 
zwolnienie będzie mieć zastosowanie. 

W Polsce obowiązują również inne stawki VAT, dlatego też zalecamy potwierdzenie u lokalnego 
doradcy podatkowego stawki VAT mającej zastosowanie do Państwa usług. 

Czy VAT mnie dotyczy? W jaki sposób pobierać VAT od gości? 

W przypadku stwierdzenia, że należy naliczyć VAT od oferowanych gościom usług, należy 
pamiętać, aby pobrać VAT od swoich gości i zgłosić jego pobranie i przekazanie na okresowej 
deklaracji VAT. W Polsce deklaracja VAT zazwyczaj obejmuje okres miesięczny i musi być 
złożona do 25 dnia następnego miesiąca (tj. deklaracja VAT za styczeń powinna być złożona do 
25 lutego). Zapłata podatku VAT jest wymagana w tym samym dniu, w którym należy złożyć 
deklarację VAT. Mogą istnieć również inne obowiązki związane z wypełnianiem deklaracji, z 
tego tez względu zaleca się potwierdzenie zakresu tych obowiązków u lokalnego doradcy 
podatkowego.  

Mogą być wymagane pewne formalności, takie jak wystawienie rachunku lub faktury dla gości. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. 

Więcej informacji na temat składania deklaracji podatkowych można znaleźć na stronie 
internetowej polskich organów podatkowych. 

Mogą również istnieć wymagania dotyczące tego, czy dana cena obejmuje VAT czy też nie. 
Zalecamy sprawdzenie zakresu swoich obowiązków w zakresie ustalania ceny i 
obowiązujących wymogów dotyczących faktur u lokalnego doradcy podatkowego. 

https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/niezbednik-podatnika/vat

