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Najem nieruchomości  
w działalności gospodarczej  
– rozliczenia podatkowe i rachunkowe 
u wynajmującego i najemcy

podatnicy, którzy decydują się na wynajmowanie nieruchomości od innych 
podmiotów, muszą w prawidłowy sposób rozliczyć ponoszone z tego tytułu 
koszty. Natomiast podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w za-
kresie najmu nieruchomości, muszą osiągane z tego tytułu przychody właściwie 
udokumentować oraz rozliczyć z tego tytułu podatek dochodowy i VaT. przed-
stawiamy zasady rozliczania podatku dochodowego oraz VaT przez najemców 
i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie najmu nierucho-
mości, z uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych, najnowszego 
orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Tsue. poszczególne przypadki 
zobrazowaliśmy również ewidencją w księgach rachunkowych. 

Podatnicy podatku dochodowego, którzy uzyskują przychody z tytułu wynajmu nieruchomo-
ści, powinni zakwalifikować je do określonego źródła przychodów. W tym zakresie mają oni do 
wyboru dwie możliwości. Przychody uzyskane z wynajmu nieruchomości mogą zaliczyć:
n  albo do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza – ta możliwość dotyczy za-

równo osób prawnych, jak i osób fizycznych,
n  albo – w przypadku gdy wynajmowany składnik majątku nie jest związany z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą – do źródła, jakim jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa 
oraz inne umowy o podobnym charakterze (tzw. prywatny najem) – ta możliwość dotyczy tylko 
osób fizycznych. 

O ile więc osoby prawne rozliczają przychód uzyskany z tytułu wynajmu nieruchomości wy-
łącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tyle osoby fizyczne mogą rozliczyć 
podatek dochodowy od uzyskanego przychodu z wynajmu nieruchomości albo w ramach dzia-
łalności gospodarczej, albo w ramach tzw. prywatnego najmu. O warunkach, jakie trzeba speł-
nić, aby zakwalifikować przychody z najmu do działalności gospodarczej albo do najmu prywat-
nego, piszemy w dalszej części dodatku. 

Podatnik, który osiąga dochody (przychody) z prywatnego najmu nieruchomości, może opła-
cać z tego tytułu podatek dochodowy:
n  na zasadach ogólnych według skali podatkowej, lub
n  w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Decyzja o opodatkowaniu otrzymanego czynszu ryczałtem od przychodów ewidencjonowa-
nych ma niewątpliwie kilka zalet. Po pierwsze, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu 
wynajmu nieruchomości wynosi 8,5% uzyskanego przychodu (art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) 
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ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne). Decydując się na tę formę opodatkowania, trzeba jednak pamiętać o tym, że 
stosując opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wynajmujący nie ma 
możliwości pomniejszenia przychodów z najmu o koszty poniesione w celu uzyskania tych przy-
chodów. Opodatkowanie ryczałtem jest zatem atrakcyjną formą opodatkowania wtedy, gdy wy-
najmujący nie ponosi kosztów związanych z wynajmowaną nieruchomością lub ponosi je, ale są 
one stosunkowo niewielkie w porównaniu z przychodami. 

Kolejną zaletą tej formy opodatkowania jest to, że przychód uzyskany z prywatnego najmu 
nieruchomości, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, powstaje 
w dniu faktycznej zapłaty czynszu przez najemcę bądź postawienia go do dyspozycji wynaj-
mującego. Wynika to z art. 11 ust. 1 updof. W rezultacie, jeżeli najemca nie ureguluje na czas 
czynszu, to mimo że czynsz ten był należny, po stronie wynajmującego nie powstanie przychód 
z tego tytułu. Datą powstania przychodu będzie natomiast, co do zasady, data otrzymania tego 
czynszu przez wynajmującego w formie gotówki lub przelewu kwoty na rachunek bankowy. Istot-
ne jest również to, że jeżeli najemca wpłaci wynajmującemu tylko część należnego czynszu, 
to przychód powstanie u wynajmującego jedynie w otrzymanej części. Natomiast brak zapłaty 
czynszu w umówionym terminie oznacza, że przychód w tym dniu nie powstanie. Przychód po-
wstanie dopiero z chwilą, w której podatnik otrzyma kwotę zaległego czynszu, w odniesieniu do 
otrzymanej kwoty.

PRZYKŁAD
Marek Olszewski wynajmuje nieruchomość poza działalnością gospodarczą. Zgodnie z za-
wartą umową najmu najemca – Alicja Zalewska płaci czynsz „z góry” w terminie do 10. dnia 
każdego miesiąca za dany miesiąc. Pani Alicja popadła w kłopoty finansowe, wobec czego 
czynsz za sierpień opłaciła dopiero 7 września. W takim przypadku pan Marek Olszewski za 
sierpień nie wykazuje przychodu z tytułu czynszu, mimo że był on należny za ten miesiąc. 
Przychód z tytułu czynszu powstał dopiero 7 września, wobec czego zaliczkę na podatek do-
chodowy z tego tytułu należy rozliczyć w terminie do 20 października. Jeżeli pan Marek w ogó-
le nie otrzymałby zapłaty czynszu za sierpień, to wówczas nie powstanie u niego obowiązek 
zapłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Zaletą opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest rów-
nież brak obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, w przypadku gdy podatnik (wynajmu-
jący) posiada umowę najmu zawartą w formie pisemnej, z której wynika wysokość przychodów. 
Podatnik nie musi także prowadzić ewidencji wyposażenia (art. 15 ust. 3 i 3a ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Podatnicy, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych, muszą pamiętać o tym, że mają obowiązek złożyć naczelniko-
wi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie w tej sprawie:
n  do 20 stycznia roku podatkowego – w przypadku podatników rozpoczynających najem od 

początku roku, albo 
n  do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przy-

chód – w przypadku podatników rozpoczynających najem w trakcie roku podatkowego 
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(art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne).

Na temat zmian, jakie obowiązują od 1 stycznia 2015 r. w składaniu oświadczeń o opo-
datkowaniu  najmu  przez  jednego  z  małżonków,  pisaliśmy  w  artykułach  „Wybór  formy 
opodatkowania w 2015 r.” – Mk nr 2/2015 i „Czy w 2015 r. konieczne było złożenie oświad-
czenia  o  wyborze  opodatkowania  przychodów  z  najmu  przez  jednego  z  małżonków” 
– Mk nr 17/2015.

Jak wspomniano na wstępie, drugim źródłem, w ramach którego osoby fizyczne mogą, a oso-
by prawne muszą rozliczyć przychody uzyskiwane z najmu, jest działalność gospodarcza. W dal-
szej części dodatku szczegółowo omawiamy podatkowe rozliczenie najmu nieruchomości pro-
wadzonego w ramach działalności gospodarczej. Pokazujemy również rozliczenie nabycia takiej 
usługi przez najemcę.

1.  Rozliczenie najmu nieruchomości przez wynajmującego  
– podatek dochodowy

1.1.  Rozliczenie przychodu osiąganego przez wynajmującego

Przyjrzyjmy się zatem, kiedy przychody osiągane z wynajmu nieruchomości musimy kwalifi-
kować jako przychody z działalności gospodarczej. Po pierwsze, przychód taki powstanie, jeżeli 
wynajem nieruchomości jest prowadzony we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. 
W takim przypadku spełniony jest warunek uznania tak wykonywanych czynności za działalność 
gospodarczą w rozumieniu przepisów updof (art. 5a pkt 6 updof).

Po drugie, przychód taki powstanie zawsze, gdy wynajmowana nieruchomość stanowi skład-
nik majątku związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, nawet jeżeli jej 
najem miałby charakter krótkotrwały. Wynika to wprost z art. 14 ust. 2 pkt 11 updof. Przepis ten 
stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również:

§
przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podob-
nym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Podatnik (osoba fizyczna), która kwalifikuje uzyskiwane przychody z najmu nieruchomości 
jako przychody z działalności gospodarczej, może je opodatkować albo według skali, albo po-
datkiem liniowym w wysokości 19%.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskiwane przez nich 
przychody z najmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu stawką 19%.

U podatników, którzy rozliczają przychody uzyskane z najmu nieruchomości w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej, przychodem są kwoty należne, nawet jeśli faktycznie nie 
zostały one otrzymane (art. 14 ust. 1 updof oraz art. 12 ust. 3 updop). Zgodnie z zasadą ogólną 
przychód powstaje w dniu wykonania usługi najmu, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub 
uregulowania należności (art. 14 ust. 1c updof oraz art. 12 ust. 3a updop). 



6 Najem Nieruchomości w działalNości gospodarczej

IFK
www.inforfk.pl 

W praktyce przychody z umowy najmu nieruchomości są uzyskiwane za ustalone umownie 
okresy rozliczeniowe, którymi mogą być np. miesiąc, kwartał lub rok. Gdy strony ustalą, że usłu-
ga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, wówczas za datę powstania przychodu uznaje 
się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie 
rzadziej niż raz w roku (art. 14 ust. 1e updof oraz art. 12 ust. 3c updop). W takim przypadku wska-
zane wcześniej okoliczności, jak dzień wykonania usługi, wystawienia faktury czy uregulowania 
należności, nie powodują powstania przychodu podatkowego. 

PRZYKŁAD
Krzysztof Jankowski świadczy usługi najmu nieruchomości w ramach pozarolniczej działal-
ności gospodarczej. Zgodnie z zawartą umową najmu najemca Piotr Nowak płaci czynsz 
„z góry” w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Z umowy wynika, że opła-
ty za czynsz są rozliczane w okresach miesięcznych. U pana Krzysztofa przychód z tytułu 
usługi najmu nieruchomości powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który świadczył 
usługę. Datą powstania przychodu z tytułu umowy najmu nieruchomości jest więc ostatni 
dzień każdego miesiąca, czyli np. 30 września, 31 października, 30 listopada itd.

Ewidencja w księgach rachunkowych

Jeżeli wynajmującym jest jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe, to przychody uzyska-
ne z najmu nieruchomości mogą być przez nią ujmowane:
n  na koncie 700 jako „Sprzedaż usług” – w przypadku gdy świadczone przez jednostkę usługi 

najmu nieruchomości stanowią jej podstawową działalność operacyjną,
n  na koncie 760 jako „Pozostałe przychody operacyjne” – w pozostałych przypadkach. 

PRZYKŁAD
Spółka zajmuje się wynajmem powierzchni biurowych. Działalność ta jest wpisana do umowy 
spółki jako przedmiot działalności podmiotu. Przychody uzyskiwane z tego źródła jednostka 
zalicza do działalności operacyjnej. W październiku ubiegłego roku jednostka oddała w odpłat-
ne używanie jeden z lokali użytkowych. Z umowy najmu zawartej z najemcą wynika, że usługa 
jest rozliczana za okresy miesięczne. Miesięczny czynsz wynosi 6000 zł netto plus VAT według 
stawki 23%. 
7 sierpnia 2015 r. jednostka wystawiła fakturę za czynsz należny za sierpień br. Z faktury wy-
nika, że termin zapłaty za świadczoną usługę upływa 20 sierpnia 2015 r. Jednostka otrzymała 
zapłatę 19 sierpnia 2015 r.

Ewidencja zdarzeń związanych z uzyskaniem przychodu z najmu lokalu użytkowego i otrzyma-
niem zapłaty przez wynajmującego może przebiegać następująco:
1.  Faktura sprzedaży – czynsz z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego za sierpień 2015 r., 

pod datą 7 sierpnia 2015 r. 
 a) wartość brutto 
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  7 380 zł
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 b) wartość netto
  Ma konto 700 „Sprzedaż usług” (w analityce: Usługi najmu) 6 000 zł
 c) podatek należny
   Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu  

podatku VAT należnego” 1 380 zł

2.  WB – otrzymanie zapłaty czynszu, pod datą 19 sierpnia 2015 r. 
 Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 7 380 zł
 Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 7 380 zł

Konto 131 – Bieżący rachunek bankowy Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami 

(2)  7 380 (1a)  7 380 7 380  (2)

Konto 222 – Rozrachunki  
z urzędem skarbowym z tytułu  

podatku VAT należnego
Konto 700 – Sprzedaż usług 
(w analityce: Usługi najmu) 

1 380  (1c) 6 000  (1b)

Ze względu na to, że usługa najmu lokalu użytkowego jest świadczona za okresy miesięczne, 
to dla celów podatku dochodowego przychód z tytułu świadczonej usługi powstał 31 sierp-
nia 2015 r. 

Jeżeli najem nie jest przedmiotem podstawowej działalności jednostki, to przychody uzyska-
ne z tytułu świadczenia usług najmu powinny być ujmowane w księgach rachunkowych jako 
pozostałe przychody operacyjne. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 uor, który stanowi, że przychody 
związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki zalicza się do pozostałych przychodów 
operacyjnych. 

Dodatkowo należy także zwrócić uwagę na to, że jeśli wynajmujący otrzymał czynsz „z góry” 
za okres obejmujący kilka okresów sprawozdawczych (np. za kilka miesięcy), to przychód z tego 
tytułu powinien rozliczyć za pośrednictwem konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przycho-
dów”. Taki sposób ujęcia w księgach rachunkowych wynika z art. 41 ust. 1 pkt 1 uor, który stanowi, 
że rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, 
obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środ-
ków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 
W rezultacie kwota czynszu przypadająca na dany okres sprawozdawczy (zwykle jest nim mie-
siąc) jest odnoszona za pośrednictwem konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
na odpowiednie konto przychodów (np. konto 700 „Sprzedaż usług” lub konto 760 „Pozostałe 
przychody operacyjne”).
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PRZYKŁAD
Spółka prowadzi hurtownię artykułów instalacyjno-sanitarnych. W budynku, który jest jej 
własnością, jednostka wynajęła innemu podmiotowi niewykorzystaną przez siebie część 
powierzchni biurowej, co zostało potwierdzone umową najmu zawartą w sierpniu br. Dzia-
łalność polegająca na świadczeniu usług najmu nieruchomości nie stanowi działalności 
statutowej jednostki. Przychody uzyskiwane z tego źródła jednostka zalicza do pozostałej 
działalności operacyjnej. Z umowy najmu zawartej z najemcą wynika, że usługa jest roz-
liczana za okresy miesięczne. Miesięczny czynsz wynosi 2500 zł netto plus VAT według 
stawki 23%. 
Strony postanowiły również, że czynsz należny wynajmującemu za okres od września do 
grudnia br. zostanie opłacony przez najemcę jednorazowo w terminie do 10 września 2015 r. 
31 sierpnia 2015 r. jednostka wystawiła najemcy fakturę za czynsz należny za okres od wrześ-
nia od grudnia 2015 r. Zapłata za fakturę wpłynęła na firmowy rachunek bankowy wynajmują-
cego 7 września 2015 r.

Ewidencja zdarzeń związanych z rozliczeniem przychodu z najmu lokalu użytkowego i otrzy-
maniem zapłaty przez wynajmującego może przebiegać następująco:
1.  Faktura sprzedaży – czynsz z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego za okres od września 

do grudnia 2015 r., pod datą 31 sierpnia 2015 r. 
 a) wartość brutto 
  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  12 300 zł
 b) wartość netto
  Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 10 000 zł
 c) podatek należny
   Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu  

podatku VAT należnego” 2 300 zł

2. WB – otrzymanie zapłaty za czynsz pod datą 7 września 2015 r. 
 Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 12 300 zł
 Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 12 300 zł

3.  PK – wartość czynszu w części przypadającej na wrzesień br., pod datą 30 wrześ-
nia 2015 r.
 Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  2 500 zł
 Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 2 500 zł

Konto 131 – Bieżący rachunek bankowy

Konto 222 – Rozrachunki  
z urzędem skarbowym  

z tytułu podatku VAT należnego

(2)  12 300 2 300  (1c)
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Konto 240 – Pozostałe rozrachunki
Konto 760 – Pozostałe przychody  

operacyjne 

(1a)  12 300 12 300  (2) 2 500  (3)

Konto 840 – Rozliczenia  
międzyokresowe przychodów

(3)  2 500 10 000  (1b)

Ze względu na to, że usługa najmu lokalu użytkowego jest świadczona za okresy miesięcz-
ne, to dla celów podatku dochodowego przychód z tytułu świadczonej usługi najmu będzie 
powstawał w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, tj. 30 września 2015 r., w kwocie 
2500 zł, 31 października 2015 r. w kwocie 2500 zł, 30 listopada 2015 r. w kwocie 2500 zł oraz 
31 grudnia 2015 r. w kwocie 2500 zł. 

Ewidencja w pkpir

W przypadku gdy podatnik prowadzący działalność w zakresie najmu dla świadczonych usług 
ustalił miesięczne okresy rozliczeniowe, kwotę czynszu powinien wpisywać do kolumny 2 pkpir 
„Data zdarzenia gospodarczego” z ostatnim dniem miesiąca, za który jest należny. Bez znacze-
nia w tym przypadku jest data wpływu czynszu za dany miesiąc, tj. czy wpłynął w terminie, po 
terminie, czy przed terminem. 

1.2. Rozliczanie kosztów przez wynajmującego 

Wydatki ponoszone przez wynajmującego są zaliczane do kosztów podatkowych na podsta-
wie istnienia ich związku z przychodami uzyskiwanymi z najmu nieruchomości. 

Wynajmujący może zaliczyć do kosztów podatkowych przede wszystkim te wydatki, których 
obowiązek ponoszenia przewiduje umowa najmu zawarta z najemcą (pod warunkiem że nie zo-
stały one wymienione w art. 23 ust. 1 updof oraz w art. 16 ust. 1 updop). Dotyczy to np. opłat za 
media, takich jak: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, telefony stacjo-
narne, Internet. Zwykle umowy najmu przewidują, że opłaty te ponosi najemca. Jeżeli jednak 
z postanowień umowy najmu będzie wynikało, że wynajmujący (a nie najemca) ponosi określo-
ne umową opłaty związane z bieżącym utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, to w takim 
przypadku będą one u niego podlegały zaliczeniu w ciężar podatkowych kosztów najmu. Jeżeli 
natomiast z zawartej umowy najmu będzie wynikało, że opłaty za media związane z wynajmowa-
ną nieruchomością ponosi najemca, to wówczas wydatki te nie będą stanowić dla wynajmujące-
go kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli wynajmujący wyposaży wynajmowaną nieruchomość w sprzęt AGD i RTV, meble bądź 
inne tego typu wyposażenie, które ma na celu zwiększenie jej atrakcyjności i konkurencyjności 
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na rynku wynajmowanych nieruchomości, to wydatki te również może on zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów z najmu. Jeżeli wartość nabytego sprzętu nie przekracza 3500 zł, to wy-
datek można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych. Jeżeli natomiast wartość począt-
kowa wyposażenia przekracza 3500 zł, a jego przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, 
to wydatki na nabycie tego wyposażenia są zaliczane do kosztów podatkowych poprzez odpisy 
amortyzacyjne. Wydatki ponoszone przez wynajmującego zalicza się do kosztów pośrednich 
(por. stanowisko Dyrektora IS w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2013 r., 
sygn. IPPB1/415-1267/12-4/AM).

 
PRZYKŁAD
Podatnik jest właścicielem budynku administracyjno-biurowego. Część powierzchni w tym bu-
dynku jest wynajmowana innym podmiotom gospodarczym. Podatnik uzyskuje z tego tytułu 
przychody w postaci czynszu. Jednocześnie ponosi też wydatki związane z ogólnym utrzy-
maniem nieruchomości, takie jak: energia elektryczna, woda, sprzątanie, ochrona i monito-
ring, podatek od nieruchomości itp. W związku z tym, że w odniesieniu do tych wydatków nie 
można ustalić, w jakim okresie i w jakiej kwocie powstał związany z nimi przychód w postaci 
czynszu za powierzchnię zajmowaną przez danego najemcę, to należy je uznać za wydatki 
pośrednio związane z przychodami.

Koszty pośrednie są potrącane w dacie ich poniesienia. Ustalenie momentu poniesienia kosz-
tu pośredniego jest uzależnione od rodzaju prowadzonej ewidencji.

Ewidencja w księgach rachunkowych

W przypadku podatnika, który prowadzi księgi rachunkowe, na moment potrącenia kosztów 
pośrednich wskazują przepisy określone przez art. 22 ust. 5c i 5d updof i art. 15 ust. 4d i 4e 
updop. Z przepisów tych wynika, że koszty pośrednie potrącane są w dacie ich poniesienia. 
Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, 
jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzy-
skania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia 
kosztu uważany jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 
podstawie otrzymanej faktury lub rachunku, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie inne-
go dowodu (w przypadku braku faktury lub rachunku). Nie dotyczy to ujętych jako koszty rezerw 
oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

PRZYKŁAD
Spółka z o.o. świadczy usługi najmu lokali użytkowych. W związku z tym, że posiada jeszcze 
kilka wolnych lokali, zamieściła w prasie lokalnej ogłoszenie dotyczące możliwości wynajęcia 
tych pomieszczeń. 
1.  22 września 2015 r. reklamodawca zafakturował wykonaną usługę na kwotę 3690 zł (wartość 

netto + VAT = 3000 zł + 690 zł). Spółka otrzymała fakturę w tym samym dniu. 
2. 24 września 2015 r. jednostka uregulowała przelewem swoje zobowiązanie. 
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Ewidencja zdarzeń związanych z zakupem usługi przez wynajmującego oraz jej zapłatą może 
przebiegać następująco:
1. Faktura zakupu – ogłoszenie w prasie lokalnej, pod datą 22 września 2015 r. 
 a) wartość netto 
  Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  3 000 zł
 b) podatek naliczony podlegający odliczeniu
  Wn konto 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie”  690 zł
 c) wartość brutto
  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 3 690 zł

2. PK – rozliczenie zakupu, pod datą 22 września 2015 r. 
 Wn konto 402 „Usługi obce” 3 000 zł
 Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 3 000 zł

3. WB – zapłata za fakturę, pod datą 24 września 2015 r. 
 Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 3 690 zł
 Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 3 690 zł

Konto 131 – Bieżący rachunek bankowy Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami

(Sp.)  20 000 3 690  (3) (3)  3 690 3 690  (1c)

Konto 221 – Podatek naliczony  
i jego rozliczenie Konto 300 – Rozliczenie zakupu

(1b)  690 (1a)  3 000 3 000  (2)

Konto 402 – Usługi obce

(2)  3 000

Ewidencja w pkpir

Wynajmujący, który rozlicza podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przycho-
dów i rozchodów, poniesione przez siebie wydatki może ewidencjonować:
n  metodą uproszczoną określoną przez art. 22 ust. 4 updof,
n  lub metodą memoriałową określoną przez art. 22 ust. 5–5c i 6 updof. 

Metoda uproszczona polega na potrącaniu kosztów uzyskania przychodów tylko w tym roku 
podatkowym, w którym zostały poniesione. Jeżeli podatnik stosuje tę metodę rozliczania kosztów, 
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to wydatki związane z wynajmowaną nieruchomością zalicza do kosztów uzyskania przychodów 
jednorazowo w dacie ich poniesienia, bez względu na to, jakiego okresu faktycznie one dotyczą. 
W takim przypadku, w myśl art. 22 ust. 6b updof, dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia 
faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. 

Jeżeli natomiast podatnik ewidencjonuje wydatki zgodnie z metodą memoriałową, to koszty 
pośrednie potrąca również w dacie ich poniesienia, czyli zasadniczo w dniu wystawienia faktu-
ry (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Różnica 
między metodą uproszczoną a metodą memoriałową polega na tym, że przy metodzie memo-
riałowej nie zawsze można potrącić całą wartość kosztu pośredniego. Jeżeli bowiem koszty te 
dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część 
dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przycho-
dów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Wynika to z art. 22 ust. 5c w zw. 
z art. 22 ust. 6b updof.

PRZYKŁAD
Pani Ewa Krajewska świadczy usługi najmu lokalu użytkowego. Podatek dochodowy z tego 
tytułu rozlicza na zasadach ogólnych na podstawie pkpir. 28 września 2015 r. pani Ewa wy-
kupiła polisę na ubezpieczenie obiektu. Zgodnie z umową najmu wydatek ten obciąża wynaj-
mującego. Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. 
Roczna składka wyniosła 1500 zł. Z polisy wynika, że należy ją opłacić w dwóch równych 
ratach, w terminach do 30 września 2015 r. i 31 marca 2016 r. Jeżeli pani Ewa ewidencjonuje 
wydatki: 
n  metodą uproszczoną – to całą wartość ubezpieczenia obiektu w kwocie 1500 zł księguje 

w kolumnie 13 pkpir jako „pozostałe wydatki” pod datą wystawienia polisy, czyli 28 września 
2015 r.,

n  metodą memoriałową – to wydatek na ubezpieczenie obiektu księguje w kolumnie 13 pkpir 
jako „pozostałe wydatki”:

 – pod datą 28 września 2015 r. w kwocie 375 zł (1500 zł : 12 miesięcy × 3 miesiące),
 – pod datą 1 stycznia 2016 r. w kwocie 1125 zł (1500 zł : 12 miesięcy × 9 miesięcy).
Przyjęcie miesięcznego, a nie dziennego, rozliczenia kosztu przypadającego na poszczegól-
ne lata należy uznać w tym przypadku za dopuszczalne z uwagi na fakt, że polisa obejmuje 
okres 12 pełnych miesięcy. Gdyby obejmowała okres rozpoczynający się i kończący w trakcie 
konkretnych miesięcy, to bardziej zasadne byłoby przyjęcie dziennego rozliczenia kosztu przy-
padającego na poszczególne lata.

 Dla wynajmującego kosztem uzyskania przychodów mogą być także remonty dokonane 
w wynajmowanej nieruchomości, pod warunkiem że nie stanowią one jej ulepszenia. Z przepi-
sów Kodeksu cywilnego wynika, że – co do zasady – najemcę mogą obciążać jedynie drobne 
nakłady związane ze zwykłym używaniem nieruchomości (art. 662 § 2 k.c.). Natomiast na-
kłady na istotne remonty nieruchomości obciążają wynajmującego, który przez cały okres 
trwania umowy najmu powinien utrzymywać nieruchomość w stanie przydatnym do umówio-
nego użytku (art. 662 § 1 i art. 663 k.c.). Jeżeli zatem wynajmujący poniesie wydatki na wy-
konanie prac mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego 
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nieruchomości, np. odświeżenie parkietu położonego w wynajmowanym mieszkaniu, poma-
lowanie ścian, to mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo 
w miesiącu ich poniesienia. 

Wynajmujący może również uznać wynajmowaną nieruchomość za środek trwały. Wówczas, 
co do zasady, odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej nieruchomości tak-
że mogą być uznane za koszt podatkowy. Zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyza-
cyjnych” budynki i lokale mieszkalne są amortyzowane według stawki 1,5%, natomiast budynki 
i lokale niemieszkalne (np. lokale użytkowe) – według stawki 2,5%. W niektórych przypadkach 
wynajmujący mogą przyjąć inne stawki amortyzacyjne niż te określone w Wykazie. Przykładowo 
– w przypadku używanych lub ulepszonych budynków lub lokali, po raz pierwszy wprowadzo-
nych przez wynajmującego do ewidencji środków trwałych, możliwe jest ustalenie indywidual-
nych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 3 updof oraz art. 16j 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 updop. 

1.2.1.   Moment potrącenia wydatku związanego z wyszukaniem najemcy  
i doprowadzeniem do zawarcia umowy najmu nieruchomości

Zdarza się, że zanim wynajmujący odda nieruchomość w odpłatne używanie, korzysta z usług 
pośrednika, którego zadaniem jest wyszukanie najemcy i doprowadzenie do zawarcia wielolet-
niej umowy najmu. W takim przypadku podatnicy mają wątpliwość, czy koszt pośrednictwa w za-
warciu umowy, jeśli jest on istotny w myśl prawa bilansowego, powinien być zaliczany do kosz-
tów uzyskania przychodów jednorazowo, czy też należy go rozliczyć proporcjonalnie do czasu 
trwania umowy najmu.

Taki problem rozstrzygnął Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 wrześ-
nia 2014 r., sygn. ITPB3/423-350/14/KK. O jej wydanie wystąpił podatnik, który umownie zlecił 
pośrednikowi wyszukanie najemcy i doprowadzenie do zawarcia umowy najmu obiektu han-
dlowego stanowiącego własność wynajmującego. Pośrednik doprowadził do zawarcia takiej 
umowy. Umowę najmu zawarto na czas określony 10 lat, przy czym strony postanowiły także, 
że po upływie tych 10 lat umowa zostanie uznana za ponownie zawartą na okres 10 lat, chyba 
że najemca wyrazi pisemny sprzeciw. W związku z wykonaniem warunków umowy pośredni-
ctwa wynajmujący był zobowiązany do wypłacenia pośrednikowi wynagrodzenia netto w kwo-
cie 500 000 zł. Ze względu na to, że kwota tego wydatku była istotna, to wynajmujący, który 
prowadził księgi rachunkowe, uznał, że koszty tego pośrednictwa dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych, i ujął je na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, o których 
mowa w art. 39 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości.

Podatnik przyjął, że poniesiony koszt w kwocie 500 000 zł dla celów bilansowych będzie roz-
liczany w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli drogą odpisów do-
konywanych systematycznie w ciężar kosztów, proporcjonalnie w okresie 10 lat. W tej samej 
wysokości i w ten sam sposób (czyli w proporcji do długości okresu, którego dotyczy) wydatek 
ten był uwzględniany w kosztach podatkowych. Zdaniem podatnika koszt wyszukania najemcy 
i doprowadzenia do zawarcia umowy najmu powinien stanowić koszt uzyskania przychodów dla 
celów podatkowych proporcjonalnie w okresie 10 lat, czyli w wysokości 4166,67 zł miesięcznie 
(1/120 z kwoty 500 000 zł).
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Organ podatkowy wprawdzie odmówił odniesienia się do podanej kwoty przeliczenia, uzna-
jąc, że nie należy to do jego kompetencji, ale ostatecznie uznał stanowisko podatnika za prawid-
łowe. Stwierdził, że:

MF
(…) moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym 
uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Innymi słowy, przepisy 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stoją na przeszkodzie w roz-

liczeniu w czasie kosztu w postaci jednorazowego wynagrodzenia związanego z zawarciem 
przez Wnioskodawcę umowy pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemcy i doprowadze-
nia do zawarcia umowy najmu obiektu handlowego. Skoro Wnioskodawca zdecydował się 
rozliczać przedmiotowe wydatki w oparciu o zasady wynikające z przepisu art. 39 ustawy 
o rachunkowości, a więc dokonywać systematycznie odpisów w ciężar kosztów proporcjonal-
nie do ustalonego okresu, to powinien je w tym samym czasie (czyli w ciągu 10 lat – przypis 
autora) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

(…) Nie ma w tym wypadku znaczenia, czy umowa najmu, po upływie 10 lat, zostanie zawarta 
ponownie na kolejny okres.

Organy podatkowe w większości przypadków twierdzą, że dniem poniesienia kosztu jest dzień, na 
który wydatek został ujęty w księgach rachunkowych jako koszt. Potwierdził to Dyrektor IS w Łodzi, 
który w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2015 r., sygn. IPTPB3/423-372/14-2/KC, stwierdził, że:

MF  (…) moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uza-
leżniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym.

Z kolei stanowisko sądów administracyjnych nie jest w tej sprawie jednolite. Przykładem 
mogą być rozstrzygnięcia dotyczące kosztów remontów środków trwałych, które podatnicy 
chcą amortyzować dla celów bilansowych, natomiast dla celów podatkowych – zaliczać jedno-
razowo w koszty. Problem ten odnosi się także do remontowanych nieruchomości. W takich 
przypadkach część składów orzekających podziela stanowisko fiskusa, twierdząc, że dniem 
poniesienia kosztu jest dzień, na który wydatek został ujęty jako koszt bilansowy (zob. wyrok 
NSA z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2924/12). Oznacza to, że skoro dla celów bilanso-
wych omawiane wydatki remontowe są ujmowane w czasie, to w tym samym czasie powinny 
być ujmowane jako koszty uzyskania przychodów w rachunku podatkowym.

W niektórych przypadkach sądy administracyjne orzekają jednak, że dniem poniesienia kosz-
tu jest dzień ujęcia (zaksięgowania) wydatku na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym. 
Tak uznał np. NSA w wyroku z 26 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 115/13. Potwierdził w nim, 
że wydatki remontowe podlegające bilansowej amortyzacji mogą stanowić koszty uzyskania 
przychodu na potrzeby podatku dochodowego jednorazowo w dacie ich poniesienia. W uzasad-
nieniu wyroku NSA wyjaśnił, że gdyby ustawodawca podatkowy: 

NSA  (…) chciał przyjąć rozwiązanie polegające na tożsamości momentu poniesienia kosztu 
podatkowego i kosztu w rozumieniu rachunkowości, powinien sformułować przepis 
art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. następująco: za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu 

uważa się dzień poniesienia kosztu obciążającego wynik finansowy w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości, czyli przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów wykonawczych do niej 
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lub MSR. Brak odesłania w treści art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. do przepisów o rachunkowości wska-
zuje na brak intencji ustawodawcy do uregulowania kwestii momentu zaliczenia do kosztów uzy-
skania przychodu poprzez odniesienie do zasad stosowanych w tym zakresie w rachunkowości.

1.2.2.   Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości  
poniesione podczas przerwy w najmie

Często dochodzi do sytuacji, w której nieruchomość przeznaczona na wynajem przez pewien 
czas stoi pusta i nie jest wynajmowana. Ma to miejsce np. wtedy, gdy zakończy się jedna umowa 
najmu, a wynajmujący nie znalazł jeszcze kolejnego najemcy. Wówczas wynajmujący nie osiąga 
przychodów ze źródła, jakim jest najem, i jednocześnie ponosi wydatki związane z utrzymaniem 
nieruchomości. 

W czasie poszukiwań nowego najemcy wynajmujący może otrzymywać faktury za energię 
elektryczną lub gaz, ochronę nieruchomości itp. W tym czasie może też przeprowadzić remont 
tej nieruchomości. Szukając najemcy, może też ponosić wydatki związane z zamieszczaniem 
ogłoszeń na portalach internetowych lub korzystaniem z pomocy pośrednika, np. biura nieru-
chomości. Jeżeli nieruchomość w czasie przerwy nie jest przeznaczona na potrzeby osobiste 
podatnika (wynajmującego), to wymienione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów 
(art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop).

UWAGA!
W okresie poszukiwań nowego najemcy nieruchomości można zaliczać do kosztów wydatki na media, 
remont nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych lub korzystanie z pomocy 
pośrednika.

Prawo zaliczania do kosztów podatkowych tych wydatków potwierdzają organy podatko-
we. Zrobił to m.in. Dyrektor IS w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2013 r., sygn. 
IPTPB1/415-294/13-4/AG. Czytamy w niej, że:

MF
(…) jeżeli Wnioskodawca w istocie czynił starania dla pozyskania najemców, to do 
kosztów uzyskania przychodów z najmu, na podstawie art. 22 ust. 1 powołanej wyżej 
ustawy, jako wydatki ponoszone w celu uzyskania przychodów zaliczyć może wydat-

ki ponoszone w celu utrzymania (zabezpieczenia) lokali mieszkalnych i użytkowych w trakcie 
czasowego braku najemcy, których wysokość nie jest uzależniona od faktu ich wynajmowania. 
Możliwe jest bowiem w tym przypadku przyjęcie, że poniesione one zostały w celu uzyskania 
przychodów. Do takich wydatków można zaliczyć koszty czynszów, mediów (tak zwane koszty 
stałe), wody, energii cieplnej i energii elektrycznej, które nie są uzależnione od wielkości zuży-
cia, oraz podatek od nieruchomości, czyli opłaty eksploatacyjne.

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji indywidualnej 
z 16 marca 2011 r., sygn. IPPB1/415-1140/10-4/MT, w której stwierdził, że:

MF
W świetle powołanego na wstępie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych należy podkreślić, że skoro kosztem uzyskania przychodu mogą być wszelkie 
wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby 
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przynosiło ono dochody w przyszłości, to w przypadku czasowego braku najemcy lokalu, jeżeli 
Wnioskodawca w istocie udowodni, że czynił starania dla pozyskania najemcy, czyli nie zrezygno-
wał z najmu i lokal nie służył zaspokajaniu własnych potrzeb, koszty poniesione w tym okresie 
w związku z utrzymaniem tego lokalu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

W czasie poszukiwań nowego najemcy wynajmujący może także ponieść wydatki wykra-
czające poza zakres prac remontowych. Jeżeli wykonane prace polegają na przebudowie, 
rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji nieruchomości, to powodują one jej 
ulepszenie. W takim przypadku wydatki te zwiększają wartość początkową nieruchomości i są 
zaliczane do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Czasowy brak najemcy 
nie wyklucza możliwości wliczenia wydatków poniesionych na ulepszenie nieruchomości do 
jej wartości początkowej i późniejszego uwzględniania ich w rachunku podatkowym poprzez 
odpisy amortyzacyjne. 

2.  Rozliczenie najmu nieruchomości przez wynajmującego – VAT

2.1. Moment rozliczenia VAT od usługi najmu 

W przypadku świadczenia usługi najmu obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczegól-
ny, tj. z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT). Tak będzie wówczas, 
gdy sprzedawca zafakturuje usługę najmu w terminie, czyli nie później niż z upływem terminu 
płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
Firma świadczy usługi najmu lokali użytkowych. Podatnik wynajął innemu podmiotowi lokal 
handlowo-usługowy na okres od 1 do 31 sierpnia 2015 r. Usługa za sierpień została wykonana 
31 sierpnia 2015 r. Podatnik (wynajmujący) zafakturował ją 4 września 2015 r. Z faktury wynika, 
że termin zapłaty za wykonaną usługę upływa z dniem 10 września 2015 r. Dla wykonanej usłu-
gi najmu lokalu obowiązek podatkowy powstał w dniu wystawienia faktury, tj. 4 września br. 
(art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT).

Jeżeli natomiast podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, to obowiązek 
podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). 

PRZYKŁAD
Podatnik świadczy usługi najmu lokalu użytkowego na rzecz firmy X. Strony ustaliły w umowie, 
że czynsz za dany miesiąc jest płatny w terminie do 25. dnia tego miesiąca. Czynsz należny za 
sierpień 2015 r. podatnik zafakturował 4 września 2015 r. Najemca uregulował zobowiązanie 
7 września 2015 r. W związku z tym, że faktura stwierdzająca świadczenie usługi najmu za sier-
pień została wystawiona z opóźnieniem (należało to zrobić do 25 sierpnia), to w odniesieniu 
do tej usługi obowiązek podatkowy nie powstał w dniu wystawienia faktury. Powstał on w dniu 
upływu terminu płatności, czyli 25 sierpnia 2015 r. Dzień faktycznego dokonania zapłaty także 
pozostaje bez wpływu na moment, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
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Tabela. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w usługach najmu

Czynność podatnika  Podatnik wystawił fak-
turę w terminie

Podatnik wystawił fak-
turę z opóźnieniem

Podatnik nie wystawił 
w ogóle faktury

Moment powstania 
obowiązku  

podatkowego

W dniu wystawienia 
faktury

W dniu, w którym upły-
wa termin płatności

W dniu, w którym upły-
wa termin płatności

Podatnik świadczący usługi najmu nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych. Wyni-
ka to z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który stanowi, że obowiązek ten nie dotyczy czynności, 
dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób określony w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy 
o VAT, czyli m.in. dla usług najmu. Otrzymanie zaliczki niepotwierdzonej fakturą nie powoduje też 
powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia zawartej w niej kwoty podatku należnego (za-
kładając, że otrzymanie zapłaty nie nastąpiło w związku z upływem terminu płatności za usługę). 
Zasada opodatkowania płatności przed wykonaniem usługi została bowiem w tym przypadku 
wyłączona na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Podatnik, który otrzymał zaliczkę na poczet usługi najmu i nie potwierdził jej fakturą, wysta-
wia fakturę na całą należność najpóźniej w dniu upływu terminu płatności za usługę i dopiero 
wówczas – na dzień wystawienia faktury – ustala moment powstania obowiązku podatkowego, 
którym objęta jest cała wartość usługi najmu wykazana na fakturze. W ten sposób podatnik, któ-
ry otrzymał zaliczkę na poczet usługi najmu i nie udokumentował tego fakturą (nie miał takiego 
obowiązku), nie rozlicza podatku należnego zawartego w otrzymanej zaliczce na moment jej 
otrzymania. Podatek należny rozlicza on dopiero na moment wystawienia faktury na całą wartość 
świadczonej usługi najmu, jeżeli wystawił ją terminowo.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 kwiet-
nia 2014 r., sygn. IPPP2/443-93/14-2/KBr. W piśmie tym czytamy, że:

MF
(…) otrzymanie całości lub części zapłaty w przypadku świadczonych usług najmu/dzier-
żawy przed ich wykonaniem nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w dacie otrzy-
mania całości lub części zapłaty, lecz na zasadach ogólnych przewidzianych dla tego 

rodzaju usług, tj. z chwilą wystawienia faktury lub z chwilą upływu terminu płatności (w sytuacji 
gdy fakturę wystawiono z uchybieniem terminów określonych w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy lub 
nie wystawiono jej w ogóle).

Jeżeli jednak, pomimo braku ustawowego obowiązku, wynajmujący potwierdził otrzymanie 
zaliczki fakturą (miał do tego prawo), to w dacie jej wystawienia, w odniesieniu do kwoty wykaza-
nej na tej fakturze, powstaje obowiązek podatkowy. 

PRZYKŁAD
Podatnik świadczący usługi najmu lokalu użytkowego zawarł z najemcą umowę, z której wyni-
ka, że miesięczny czynsz w kwocie 6150 zł (wartość netto + VAT = 5000 zł + 1150 zł) jest płatny 
w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. 
Na zasadzie „wyjątku od reguły” strony uzgodniły, że połowę czynszu należnego za wrzesień 
najemca wpłaci gotówką do 20 sierpnia, a wynajmujący potwierdzi otrzymanie tej gotówki fak-
turą zaliczkową. 
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Najemca przekazał wynajmującemu zaliczkę w kwocie 3075 zł w dniu 17 sierpnia 2015 r. Wy-
najmujący tego samego dnia wystawił fakturę zaliczkową na otrzymaną kwotę. 
1.  Otrzymanie zaliczki potwierdzonej fakturą skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do otrzymanej kwoty w dniu 17 sierpnia 2015 r. 
2.  Jednocześnie, najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności, czyli w dniu 10 września 2015 r., po-

datnik powinien wystawić fakturę końcową na pozostałą część należności. W odniesieniu do tej 
pozostałej części zapłaty obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury końcowej. 

Przyjmujemy, że pozostałą część należności najemca uregulował w dniu wystawienia faktury 
końcowej.

Ewidencja zdarzeń związanych z otrzymaną zaliczką i rozliczeniem przychodów z wynajmu 
lokalu użytkowego może przebiegać następująco:
1. KP – wpłata zaliczki na poczet czynszu za wrzesień, pod datą 17 sierpnia 2015 r. 
 Wn konto 100 „Kasa”  3 075 zł
 Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  3 075 zł

2.  Faktura zaliczkowa – zaliczka powodująca powstanie obowiązku podatkowego w VAT, pod 
datą 17 sierpnia 2015 r. 

 a) wartość brutto zaliczki 
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  3 075 zł
 b) wartość netto zaliczki
  Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 2 500 zł
 c) podatek VAT należny
  Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT należnego” 575 zł

3.  Faktura końcowa – zafakturowanie pozostałej należności za usługę najmu, pod datą 
10 września 2015 r. 

 a) wartość brutto 
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  3 075 zł
 b) wartość netto 
  Ma konto 700 „Sprzedaż usług” (w analityce: Usługi najmu) 2 500 zł
 c) podatek należny
   Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu  

podatku VAT należnego” 575 zł

4. KP – wpłata pozostałej należności za usługę najmu, pod datą 10 września 2015 r. 
 Wn konto 100 „Kasa”  3 075 zł
 Ma konto 200 „Rozrachunki z odbiorcami”  3 075 zł

5.  PK – zarachowanie zaliczki do przychodów z tytułu świadczenia usługi najmu, pod datą 
10 września 2015 r. 

 Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  2 500 zł
 Ma konto 700 „Sprzedaż usług” (w analityce: Usługi najmu) 2 500 zł
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Konto 100 – Kasa Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami 

(1)  3 075 (2a)  3 075 3 075  (1)

(4)  3 075 (3a)  3 075 3 075  (4)

Konto 222 – Rozrachunki z urzędem skar-
bowym z tytułu podatku VAT należnego

Konto 700 – Sprzedaż usług 
(w analityce: Usługi najmu)

575  (2c) 2 500  (3b)

575  (3c) 2 500  (5)

Konto 840 – Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

(5)  2 500 2 500  (2b)

2.2.   Stawka VAT przy refakturowaniu opłat za media  
na najemcę nieruchomości 

Głównym celem zawarcia umowy między wynajmującym i najemcą jest świadczenie usługi 
najmu, która polega na oddaniu nieruchomości w odpłatne używanie (świadczenie zasadni-
cze). W związku z używaniem nieruchomości najemca z reguły jest także zobowiązany do 
ponoszenia opłat za media, w tym np. za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nie-
czystości czy dostawę energii elektrycznej. Faktury wystawiane przez dostawców niektórych 
z wymienionych mediów zawierają obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%. Wobec tego wynaj-
mujący, który otrzymuje fakturę ze stawką 8% VAT, np. za dostawę wody do nieruchomości, 
obciążając najemcę tymi kosztami, też chciałby zastosować stawkę 8%. W praktyce nie jest to 
jednak takie oczywiste. 

W ostatnich latach organy podatkowe uznawały bowiem, że jeśli najemca nie ma zawartej 
umowy bezpośrednio z dostawcą mediów, to dla wynajmującego opłaty za media są elementem 
świadczenia należnego z tytułu umowy najmu nieruchomości. W związku z tym stanowią wraz 
z czynszem obrót z tytułu świadczenia usługi najmu. W rezultacie opłaty za media (świadczenia 
pomocnicze) powinny być włączone do podstawy opodatkowania z tytułu usługi najmu nieru-
chomości (świadczenie zasadnicze) i opodatkowane według zasad przewidzianych dla usługi 
najmu, tj. według jednej stawki VAT właściwej dla usługi najmu nieruchomości użytkowych lub 
z zastosowaniem zwolnienia od podatku – w przypadku usługi najmu nieruchomości mieszkal-
nych (w związku z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT).

Na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 22 października 2014 r., sygn. ILPP1/443-589/14-4/HW, która dotyczyła podatnika świadczą-
cego usługi najmu powierzchni użytkowych. Wątpliwości tego podatnika sprowadzały się do 
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ustalenia właściwej stawki VAT, jaka powinna być zastosowana przy wystawianiu faktur stano-
wiących obciążenie najemców kosztami mediów. Organ podatkowy wyjaśnił, że:

MF
Nie ma (…) podstaw prawnych, aby w rozpatrywanej sprawie sztucznie rozdzielać jedną 
usługę najmu na: usługę najmu i usługi obce (refakturowane) oraz stosować dla nich 
odrębne stawki VAT. Konsekwencje podatkowe powinny być przyporządkowane świad-

czeniu wiodącemu. 
(…) świadczenia dodatkowe (pomocnicze) są ściśle związane z usługą najmu lokalu i mają 

w stosunku do nich charakter poboczny (uzupełniający). Świadczenia z tytułu zużycia wody, 
energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i nieczystości nie stanowią odręb-
nych usług, ale są elementem pewnej całości, stanowiącej jedno świadczenie – usługę najmu 
i podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla usługi zasadniczej.

Takie samo stanowisko prezentują organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych 
wydawanych w 2015 r. (patrz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 19 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP4/443-774/14-4/BM).

Należy uznać, że w tym przypadku organy podatkowe niezasadnie powołują się na komplek-
sowy charakter usługi najmu, skutkujący wliczaniem do jej wartości towarzyszących tej usłudze 
dostaw mediów (np. dostawy energii elektrycznej i dostawy wody) oraz usług związanych z me-
diami (np. usługi wywozu nieczystości). Wymóg zapewnienia mediów dla nieruchomości nie 
oznacza, że dostawy tych mediów lub świadczenia związanych z nimi usług są nierozdzielne czy 
uzupełniające w stosunku do świadczenia usługi najmu. W przypadku usługi najmu nieruchomo-
ści rezygnacja z nabycia wody lub usług wywozu nieczystości nie pozbawi nabywcy usługi najmu 
możliwości korzystania z udostępnionego lokalu. Teoretycznie najemca ma możliwość nabycia 
samej tylko usługi najmu nieruchomości, np. bez usługi wywozu nieczystości (bez uszczerbku 
dla usługi najmu).

Poza tym nie można też wykluczyć potencjalnego prawa najemcy do zawarcia bezpośred-
niej umowy z wybranym przez niego podmiotem zajmującym się sprzedażą mediów, np. z pod-
miotem dostarczającym energię elektryczną. Skoro z punktu widzenia nabywcy, jako odbiorcy 
świadczenia, dostawa energii elektrycznej czy świadczenie usług wywozu nieczystości mogą 
być dokonane niezależnie od usługi najmu, w tym przez samodzielny zakup najemcy, to nie są 
to świadczenia kompleksowe. 

Dotychczas większość sądów administracyjnych oceniała tę kwestię inaczej niż organy po-
datkowe. Zdaniem sądów, jeśli strony umowy najmu postanowiły, że odrębnie rozliczają (faktu-
rują) czynsz z tytułu korzystania z nieruchomości i opłaty z tytułu mediów, to nie ma podstaw 
do przyjęcia, że wynajmujący świadczy na rzecz najemcy jednolitą usługę najmu. Tym samym 
nie ma podstaw do wliczania do podstawy opodatkowania usługi najmu zarówno czynszu, jak 
i dodatkowych świadczeń. Przełomowe rozstrzygnięcie w tej sprawie ogłosił NSA w wyroku 
z 31 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 740/10, z którego tezy wynika, że:

NSA
Opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę: za energię cieplną, dosta-
wę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości powinny być ujmowane do podsta-
wy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu na podstawie 

art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, chyba że z umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmującym 
a najemcą wynika jednoznacznie, że opłaty te (wszystkie lub niektóre) na podstawie 
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art. 30 ust. 3 tej ustawy są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób 
odrębny od czynszu.

Teza ta znalazła odzwierciedlenie w późniejszych wyrokach wojewódzkich sądów administra-
cyjnych. Przykładem są wyroki: WSA we Wrocławiu z 24 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 361/12, 
oraz z 17 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 277/13, WSA w Krakowie z 12 lutego 2013 r., sygn. akt 
I SA/Kr 1204/12, WSA w Łodzi z 20 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 137/13, oraz z 26 kwiet-
nia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1191/12 (orzeczenia nie są prawomocne).

Potwierdzeniem tego stanowiska jest wyrok NSA z 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 252/13, 
w którym czytamy:

NSA
(…) nie można więc przyjąć, by usługa najmu i usługi związane z dostawą mediów były 
ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą jedno niepodzielne 
świadczenie, a rozdzielenie ich miałoby charakter sztuczny. Mogą więc one (…) stano-

wić niezależne świadczenia. Za tym, że są to odrębne w tym przypadku świadczenia, przemawia 
też oddzielne ich fakturowanie. Jeżeli są to niezależne usługi, to nie są objęte tą samą podstawą 
opodatkowania i nie mogą stanowić dodatkowych kosztów czynności najmu, jakie należy 
uwzględnić przy obliczeniu podstawy opodatkowania (…).

Stanowisko sądów administracyjnych nie było jednak w tej kwestii jednolite. Ze względu na 
występujące rozbieżności interpretacyjne, NSA postanowieniem z 22 października 2013 r., sygn. 
akt I FSK 1389/12, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym doty-
czącym tego, czy koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz wywozu nieczystości zużytych 
przez najemcę lokalu powiększają u wynajmującego podstawę opodatkowania (czynsz) z tytułu 
świadczenia usługi najmu, czy też tego rodzaju dostawy i usługi stanowią świadczenia odrębne 
od usługi wynajmu lokali. 

Wyrok w tej sprawie zapadł 16 kwietnia 2015 r. (sygn. C-42/14; Minister Finansów przeciwko 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie). Choć Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że 
możliwe jest uznawanie opłat związanych z mediami za świadczenia odrębne i niezależne od usługi 
najmu nieruchomości, to wymieniony wyrok nie rozstrzyga tej kwestii w sposób jednoznaczny. Za-
wiera jednak pewne wskazówki co do tego, w jakich okolicznościach media stanowią świadczenia 
odrębne od najmu, a w jakich stanowią jego element. Wynikają z niego następujące wnioski:
1.  Jeżeli najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów korzystania z da-

nych towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady 
mogą być uważane za odrębne od najmu. 

2.  Jeżeli najemca może decydować o swoim zużyciu wody, energii elektrycznej lub energii ciepl-
nej, które może być stwierdzone poprzez założenie indywidualnych liczników i na tej podsta-
wie fakturowane, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą 
być uważane za odrębne od najmu.

3.  W odniesieniu do wywozu nieczystości, jeżeli najemca może wybrać świadczeniodawcę lub 
zawrzeć bezpośrednio z nim umowę, nawet jeśli ze względu na dogodność nie dokonuje tego 
wyboru lub nie korzysta z tego uprawnienia, lecz otrzymuje świadczenie od podmiotu wyzna-
czonego przez wynajmującego, na podstawie umowy zawartej między tymi dwoma ostatnimi 
podmiotami, okoliczność ta stanowi wskazówkę przemawiającą za istnieniem świadczenia 
odrębnego od najmu. Jeśli ponadto należność z tytułu wywozu nieczystości i należność 
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z tytułu najmu pojawiają się w odrębnych pozycjach na fakturze, należy uznać, że wynajmują-
cy nie wykonuje jednego świadczenia obejmującego najem i wymienione świadczenie.

TSUE wskazał także na następujące okoliczności, w których media stanowią element usługi 
najmu:
1.  Jeżeli nieruchomość oddawana w najem obiektywnie, na płaszczyźnie ekonomicznej, wy-

daje się stanowić jedną całość z towarzyszącymi temu najmowi świadczeniami, te ostat-
nie można uważać za jedno świadczenie wraz z najmem (m.in. w przypadku najmu lokali 
biurowych pod klucz, gotowych do użytku wraz z dostawą mediów i określonymi inny-
mi świadczeniami, oraz krótkoterminowego najmu nieruchomości, np. na wakacje lub ze 
względów zawodowych, który jest udostępniany z tymi świadczeniami bez możliwości ich 
rozdzielenia).

2.  Jeżeli sam wynajmujący nie ma możliwości swobodnego i niezależnego, w szczególności wo-
bec innych wynajmujących, wyboru świadczeniodawców i sposobów korzystania z towarów 
lub usług związanych z najmem, dane świadczenia są generalnie nierozerwalnie związane 
z najmem i mogą być też uważane za stanowiące jedną całość, a tym samym jedno świadcze-
nie z najmem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której wynajmujący, właściciel części 
wspólnej nieruchomości, musi korzystać z usług świadczeniodawców wyznaczonych przez 
wszystkich współwłaścicieli i uiścić proporcjonalną część opłat wspólnych, odnoszących się 
do takich usług, które następnie przenosi on na najemcę.

W wyroku z 16 kwietnia 2015 r. Trybunał podkreślił, że rozstrzygnięcie tego, czy media stano-
wią świadczenia odrębne od najmu, czy też są jego elementem, jest zadaniem sądu krajowego, 
który powinien dokonać niezbędnej oceny przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, w ja-
kich ma miejsce najem i spełniane są towarzyszące mu świadczenia, a w szczególności przy 
uwzględnieniu treści samej umowy.

Wnioski wynikające z ww. wyroku TSUE zostały uwzględnione w prawomocnym orzeczeniu 
WSA w Kielcach z 6 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 187/15. W wyroku tym sąd administracyjny 
uznał, że:

WSA
(…) odsprzedaż dostawy towarów i świadczenia usług związanych z udostępnieniem 
mediów najemcom lokali użytkowych nie mogą być uznane za element świadczenia 
jednolitego, jakim jest najem.

Zdaniem WSA w Kielcach za uznaniem opłat za media za świadczenia odrębne od najmu, 
opodatkowane według stawek podatku właściwych dla danego medium, przemawiało m.in. to, 
że w umowach najmu odrębnie uregulowano wysokość naliczanego czynszu oraz zasady obcią-
żania najemcy kosztami eksploatacyjnymi. Za odrębnością świadczeń przemawiało także to, że 
najemca mógł decydować o swoim zużyciu wody czy energii. Istotne było również to, że wynaj-
mujący świadczył długoterminowy najem związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 
(a nie najem krótkoterminowy do użytku np. na wakacje, który udostępniany jest ze świadcze-
niem mediów bez możliwości ich wydzielenia). W tych okolicznościach WSA w Kielcach wy-
kluczył uznanie świadczonej usługi najmu oraz kosztów mediów za świadczenia kompleksowe 
opodatkowane według stawki właściwej dla usługi najmu. 
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2.3.   Wysokość opodatkowania przy wynajmie mieszkania  
przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych  
innego przedsiębiorcy lub jego pracowników 

Usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkal-
nym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe są zwolnio-
ne z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT). Tym samym, jeżeli wynajmowana przez podatnika 
nieruchomość (lub część nieruchomości) ma charakter mieszkalny, jej wynajem następuje na 
własny rachunek i jest on świadczony wyłącznie na cele mieszkaniowe, to do usługi najmu świad-
czonej na takich warunkach należy zastosować zwolnienie z opodatkowania VAT. 

Fakt, że stroną umowy najmu jest najemca prowadzący działalność gospodarczą, nie pozba-
wia wynajmującego prawa do ewentualnego objęcia usługi najmu nieruchomości zwolnieniem 
z opodatkowania VAT. Dla zastosowania tego zwolnienia istotne jest, by najemca korzystał z tej 
usługi wyłącznie w celach mieszkaniowych. Przyjmuje się, że cel mieszkaniowy nie jest związany 
z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, czyli stałym interesem życiowym osoby będącej na-
jemcą lokalu mieszkalnego. Za cel mieszkaniowy nie może więc zostać uznany np. krótkotrwały 
pobyt o charakterze turystycznym lub biznesowym. 

Jeżeli najemca (przedsiębiorca) nie wykorzystuje wynajmowanego lokalu mieszkalnego na cele 
działalności gospodarczej, lecz udostępnia lokal w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
swoich pracowników, to należy uznać, że taki rodzaj usługi najmu korzysta również ze zwolnienia 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Potwierdził to Dyrektor IS w Bydgoszczy w inter-
pretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2014 r., sygn. ITPP1/443-561/14/JP. W piśmie tym czytamy, że:

MF  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Wniosko-
dawcy jest m.in. wynajem lokali mieszkalnych firmom na cele mieszkaniowe ich pra-
cowników, stanowiących jego własność.

Podkreślić należy, że cytowany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 36 nie uzależnia zastosowania zwol-
nienia od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej czy formy prawnej podmiotu świad-
czącego usługę, jak też od podmiotu nabywającego tę usługę.

W konsekwencji należy stwierdzić, że wynajem podmiotom gospodarczym loka-
li mieszkalnych na cele mieszkaniowe ich pracowników korzysta ze zwolnienia na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

 
Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, może być stosowane, je-

żeli umowa najmu zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wąt-
pliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i że lokal ten może być wykorzystywany 
przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Dotyczy to zarówno umów najmu zawieranych 
pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak i umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w rela-
cji wynajmujący – najemca – podnajemca (zob. interpretację indywidualną Ministra Finansów 
z 3 lipca 2014 r., sygn. PT8/033/124/440/12/WCX/14/RD-61110).

2.4. Prawo do odliczenia VAT przez wynajmującego 

Wynajmujący, który oddaje nieruchomość w odpłatne używanie, może ponosić w związku z tą 
umową najmu różnego rodzaju wydatki. Zwykle są to m.in. opłaty za media, wydatki remontowe, 
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zakup wyposażenia, usługi reklamowe itp. Jeżeli zakup wymienionych przykładowo towarów 
i usług służy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnik, co do zasady, 
ma prawo odliczyć od nich całą kwotę podatku naliczonego. Jeżeli natomiast zakup dotyczy 
wyłącznie działalności zwolnionej, to podatnikowi w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia 
podatku naliczonego. Wynika to z zasady ogólnej, określonej przez art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, 
w myśl której podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania 
czynności opodatkowanych. 

PRZYKŁAD
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT świadczy usługi najmu lokali użytkowych. Usługi 
te są opodatkowane według stawki 23%. Spółce, co do zasady, przysługuje pełne prawo do 
odliczenia VAT od wydatków związanych z tą działalnością.

PRZYKŁAD
Anna Kwaśniewska prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali miesz-
kalnych. Świadczy ona usługi najmu lokalu o charakterze mieszkalnym na cele mieszkanio-
we. Sprzedaż ta jest objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 usta-
wy o VAT. Podatniczce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych 
w związku z tymi czynnościami.

W praktyce może również wystąpić taka sytuacja, w której wynajmujący świadczy zarów-
no usługi najmu opodatkowane VAT, jak i usługi najmu zwolnione od opodatkowania. Jeżeli 
podatnik nabył towary i usługi, które służą zarówno działalności opodatkowanej, jak i dzia-
łalności zwolnionej (dalej: działalności mieszanej) i zakupów tych nie można było w sposób 
jednoznaczny przyporządkować do czynności opodatkowanych bądź zwolnionych, ponieważ 
służyły obu rodzajom czynności, to wówczas podatnik może odliczyć podatek naliczony od 
zakupów służących obu rodzajom działalności, ale tylko w takiej części, jaką proporcjonalnie 
można przypisać czynnościom, które dają prawo do odliczenia VAT. W trakcie roku podatko-
wego tego proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego od zakupu służącego działalności 
mieszanej podatnik dokonuje na podstawie proporcji wstępnej obliczonej na podstawie obro-
tów roku poprzedniego. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego podatnik jeszcze raz 
ustala proporcję, ale już na podstawie rzeczywistych obrotów roku podatkowego, i na tej pod-
stawie ostatecznie ustala kwotę podatku naliczonego, którą ma prawo odliczyć od zakupów 
związanych z działalnością mieszaną.

3.  Rozliczenie najmu nieruchomości przez najemcę  
– podatek dochodowy

Wydatki dotyczące nieruchomości wykorzystywanej przez najemcę na podstawie umowy 
najmu są kosztami podatkowymi, jeżeli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wyłączone z tych kosz-
tów na podstawie art. 23 updof lub art. 16 ust. 1 updop. Do kosztów uzyskania przychodów 



25Najem Nieruchomości w działalNości gospodarczej

20 września 2015 r. Dodatek do Mk nr 18(286)
IFK

najemca może zaliczyć m.in. wydatki na opłaty czynszowe i pozaczynszowe (media), ochronę 
nieruchomości i jej monitoring, prace remontowe, zakup wyposażenia itd. Wymienione wy-
datki są dla najemcy nieruchomości kosztami pośrednio związanymi z przychodami, gdyż nie 
można przypisać ich wartości do określonych przychodów, choć niewątpliwe warunkują uzy-
skanie tych przychodów. Wobec tego wydatki te są zaliczane w ciężar kosztów podatkowych 
w dacie ich poniesienia. Jak ustalić moment poniesienia kosztu pośredniego w przypadku 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i pkpir, pisaliśmy w pkt 1.2. „Rozliczanie kosztów przez 
wynajmującego”. 

3.1.  Rozliczanie nakładów na wynajmowaną nieruchomość

W dacie poniesienia są również potrącane wydatki dokonane przez najemcę na prace remon-
towe w najmowanej nieruchomości. Przypomnijmy, że najemcę mogą obciążać jedynie drobne 
nakłady związane ze zwykłym używaniem nieruchomości, natomiast nakłady na istotne remonty 
nieruchomości obciążają już wynajmującego (art. 662 i art. 663 k.c.). Do drobnych nakładów, 
które obciążają najemcę nieruchomości, można zaliczyć m.in. drobne naprawy podłóg, drzwi 
i okien, malowanie ścian i podłóg, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewnia-
jących korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu oraz wody.

Jeżeli poniesione przez najemcę wydatki na remont nieruchomości mają na celu przywróce-
nie jedynie jej pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, to wówczas tego rodzaju wydatki 
stanowią koszty pośrednio związane z przychodami uzyskiwanymi w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej i są one potrącane w dacie ich poniesienia. 

Jeżeli nakłady dokonane przez najemcę mają charakter ulepszenia, o którym mowa w art. 22g 
ust. 17 updof oraz art. 16g ust. 13 updop, to wówczas stanowią one inwestycję w obcym środku 
trwałym i są zaliczane do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne (niezależnie od 
przewidywanego okresu ich używania). Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydat-
ków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację 
w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej 
w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczegól-
ności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą 
ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 

Nakłady poczynione na najmowaną nieruchomość, które powodują jej ulepszenie, tworzą in-
westycję w obcym środku trwałym, którą uznaje się za środek trwały, wprowadza do ewidencji 
środków trwałych, a następnie amortyzuje. Wartość początkową inwestycji w obcym środku 
trwałym ustala się w taki sam sposób jak przy środkach trwałych zakupionych lub wytworzonych 
we własnym zakresie, czyli odpowiednio według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (art. 22g 
ust. 7 updof oraz art. 16g ust. 7 updop). 

Dla przyjętych do używania inwestycji w obcym środku trwałym najemca może ustalić indywi-
dualną stawkę amortyzacyjną. Zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 updof oraz art. 16j ust. 4 pkt 1 updop 
w przypadku inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie 
może być krótszy niż 10 lat. Oznacza to, że nakłady inwestycyjne poczynione na cudzą nieru-
chomość najemca zaliczy do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonane 
według stawki 10%. 
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Przyjęcie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% jest prawem, a nie obowiąz-
kiem podatnika. Wobec tego, jeśli najemca chce rozliczać poczynione nakłady w dłuższym okre-
sie, to w tym celu może stosować stawki określone w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyj-
nych”, który stanowi załącznik do ustaw o podatku dochodowym.

PRZYKŁAD
Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na adaptację pomieszczeń w wynajmowanym budynku biu-
rowym. Zgodnie z KŚT budynek ten jest sklasyfikowany pod symbolem 105 „Budynki biurowe”. 
Wysokość odpisu amortyzacyjnego od nakładów na ulepszenie dokonane w obcym środku 
trwałym najemca może ustalić, stosując:
n  indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%,
n  lub stawkę z „Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych” w wysokości 2,5%.

3.2.   Podatkowe i bilansowe rozliczenie czynszu za najem  
opłaconego „z góry”

Strony umowy najmu mogą dowolnie określać termin zapłaty czynszu. Przykładowo – mogą 
postanowić, że czynsz jest płatny „z góry” za cały okres trwania umowy najmu lub jego część. 
Jeżeli wydatek dotyczy dłuższego okresu i jest ponoszony „z góry” za część okresu trwania 
umowy najmu, to wówczas dla celów bilansowych zasadniczo rozlicza się go w czasie, przez 
okres, za jaki go zapłacono (np. w równych ratach co miesiąc). Dokonuje się tego za pośred-
nictwem konta rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wynika to z art. 39 ust. 1 i 3 uor, który 
reguluje kwestię sposobu dokonywania odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosz-
tów. Wszelkie koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są rozliczane poprzez 
odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zasadą jest, że odpisy te następują 
stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinny być 
uzasadnione charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Jeśli opłata za najem dotyczy kilku okresów rozliczeniowych i została uznana za istotną, to 
wówczas rozlicza się ją np. w równych ratach co miesiąc za pośrednictwem konta 640 „Czynne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów”, zaliczając do kosztów działalności operacyjnej jednostki 
danego okresu miesięczną wartość czynszu, która jednocześnie w tym samym czasie i w tej 
samej wysokości jest uwzględniana w rachunku podatkowym. 

Dla najemcy czynsz za najem nieruchomości jest kosztem pośrednio związanym z osiągany-
mi przychodami. Wobec tego dniem jego poniesienia jest dzień, na który ujęto koszt w księgach 
rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), a w razie ich bra-
ku – na podstawie innego dowodu, z wyjątkiem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów (art. 22 ust. 5c i 5d updof oraz art. 15 ust. 4d i 4e updop). Oznacza to, że dla najemcy 
czynsz opłacony „z góry” będzie ujmowany w rachunku podatkowym jako koszt uzyskania przy-
chodów w tym samym momencie, w którym zostanie on uznany za koszt bilansowy na podsta-
wie przepisów ustawy o rachunkowości. 

U najemcy, który jest czynnym podatnikiem VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego 
powstaje w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym najemca otrzymał fakturę zakupu, jed-
nak nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym, w którym sprzedaż tej usługi spowodowała po 
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stronie wynajmującego powstanie obowiązku podatkowego (art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 usta-
wy o VAT). Szczegółowo o zasadach odliczania podatku naliczonego przez najemcę piszemy 
w pkt 4. Rozliczenie najmu przez najemcę – VAT.

Tym samym, jeśli strony umowy najmu postanowiły, że czynsz za okres kilku kolejnych miesię-
cy jest płatny z „góry”, i wyznaczyły termin jego zapłaty, to wynajmujący najpóźniej z dniem upły-
wu terminu zapłaty tego czynszu jest zobowiązany wystawić fakturę (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy 
o VAT). W dniu jej wystawienia powstaje u niego obowiązek podatkowy (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) 
ustawy o VAT). 

PRZYKŁAD
20 sierpnia 2015 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawarły umowę najmu lo-
kalu użytkowego (biuro) na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Z umowy wynika, 
że miesięczny czynsz wynosi 10 000 zł netto. Strony postanowiły, że czynsz należny za okres 
od września do grudnia 2015 r. (za 4 miesiące) najemca przekaże na rachunek bankowy wynaj-
mującego do 31 sierpnia br. 
1.  Najemca uregulował czynsz za podany okres 27 sierpnia 2015 r., dokonując przelewu na 

kwotę 49 200 zł.
2.  W dniu upływu terminu płatności, tj. 31 sierpnia 2015 r., wynajmujący zafakturował czynsz 

za okres IX–XII/2015 na kwotę 49 200 zł (wartość netto + VAT = 40 000 zł + 9200 zł). 
3.  Najemca otrzymał fakturę 4 września 2015 r. Może on odliczyć podatek naliczony we wrześ-

niu br., ponieważ zostały spełnione warunki:
 n powstania obowiązku podatkowego u wynajmującego (sierpień 2015 r.) 
 n i otrzymania faktury (wrzesień 2015 r.).
4. Jednostka (najemca) prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5.

Ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych najemcy, związanych z opłaceniem przez niego 
czynszu „z góry” za okres od września do grudnia 2015 r., może przebiegać następująco: 
1. WB – zapłata czynszu za okres IX–XII/2015 r., pod datą 27 sierpnia 2015 r. 
 Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  49 200 zł
 Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  49 200 zł
2.  Faktura zakupu – czynsz z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego za okres IX–XII/2015 r,. 

pod datą 31 sierpnia 2015 r. 
 a) wartość netto 
  Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  40 000 zł
 b) podatek naliczony podlegający odliczeniu
   Wn konto 221/2 „Podatek naliczony i jego rozliczenie” (w analityce:  

Podatek naliczony do odliczenia w późniejszych okresach rozliczeniowych) 9 200 zł
 c) wartość brutto
  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 49 200 zł

3. PK – rozliczenie zakupu, pod datą 31 sierpnia 2015 r. 
 Wn konto 402 „Usługi obce” 40 000 zł
 Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 40 000 zł
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4.  PK – opłata za czynsz podlegająca rozliczeniu w czasie, pod datą 31 sierpnia 2015 r.
 Wn konto 640 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 40 000 zł
 Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów” 40 000 zł

5.  PK – kwota podatku naliczonego podlegająca odliczeniu we wrześniu br., pod datą 4 wrześ-
nia 2015 r.

  Wn konto 221/1 „Podatek naliczony i jego rozliczenie” (w analityce:  
Podatek naliczony do odliczenia w bieżącym okresie) 9 200 zł

  Ma konto 221/2 „Podatek naliczony i jego rozliczenie” (w analityce:  
Podatek naliczony do odliczenia w późniejszych okresach rozliczeniowych) 9 200 zł

6.  PK – zarachowanie czynszu za wrzesień do kosztów bieżącego okresu, pod datą 30 wrześ-
nia 2015 r.

 Wn konto 550 „Koszty zarządu” 10 000 zł
 Ma konto 640 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”  10 000 zł

Konto 131 – Bieżący rachunek bankowy Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami

(Sp.)  200 000 49 200  (1) (1)  49 200 49 200  (2c)

Konto 221/1 – Podatek naliczony i jego 
rozliczenie (w analityce: Podatek naliczony 

do odliczenia w bieżącym okresie)

Konto 221/2 – Podatek naliczony i jego 
rozliczenie (w analityce: Podatek naliczony  

do odliczenia w późniejszych okresach 
rozliczeniowych) 

(5)  9 200 (2b)  9 200 9 200  (5)

Konto 300 – Rozliczenie zakupu Konto 402 – Usługi obce 

(2a)  40 000 40 000  (3) (3)  40 000

Konto 490 – Rozliczenie kosztów Konto 550 – Koszty zarządu 

40 000  (4) (6)  10 000

Konto 640 – Czynne rozliczenia  
międzyokresowe kosztów

(4)  40 000 10 000  (6)
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Odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dokonany we wrześniu br. na 
kwotę 10 000 zł, jest dla najemcy jednocześnie kosztem bilansowym i kosztem podatkowym. 
W ten sam sposób odpisy te należy rozliczać za kolejne miesiące, aż do grudnia włącznie. Za-
sadę tę potwierdzają interpretacje indywidualne Dyrektora IS w Katowicach z 14 maja 2014 r., 
sygn. IBPBI/2/423–204/14/CzP, oraz Dyrektora IS w Poznaniu z 17 lutego 2015 r., sygn. 
ILPB3/423-596/14-6/PR.

4. Rozliczenie najmu przez najemcę – VAT
Jeżeli otrzymana przez najemcę faktura, dokumentująca czynsz za odpłatne używanie cu-

dzej nieruchomości, ma związek z wykonywaniem przez tego podatnika czynności opodat-
kowanych, to co do zasady przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, 
który wynika z tej faktury. 

Aby po stronie najemcy powstało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynika-
jącej z otrzymanej faktury za usługę najmu nieruchomości, niezbędne jest, aby:
n  sprzedaż tej usługi spowodowała po stronie wynajmującego/podatnika powstanie obowiąz-

ku podatkowego (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT),
n  najemca/podatnik otrzymał fakturę zakupu (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). 

Spełnienie tych warunków, tj. powstanie obowiązku podatkowego u wynajmującego i otrzy-
manie faktury przez najemcę, wyznacza najwcześniejszy możliwy termin odliczenia podatku 
naliczonego – termin, w którym powstaje prawo do tego odliczenia.

UWAGA!
VAT z faktury za najem nieruchomości można odliczyć za okres rozliczeniowy, w którym ją otrzymano, nie 
wcześniej jednak niż za okres, w którym u wynajmującego powstał obowiązek podatkowy w VAT z tytułu 
świadczenia tej usługi.

Jeżeli podatnik nie odliczył kwoty podatku naliczonego w terminie określonym 
w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT (a więc w terminie, w którym w odniesieniu do nabytej usłu-
gi powstał obowiązek podatkowy po stronie wynajmującego), to wówczas może to uczynić 
w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. 
Teoretycznie więc najemca ma trzy okresy rozliczeniowe na „bieżące” odliczenie podatku nali-
czonego. Może tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, 
lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. 

UWAGA!
Jeżeli podatnik nie odliczy VAT z faktury w terminie powstania prawa do odliczenia, może to jeszcze zro-
bić w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
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Po upływie ww. terminów podatnik też może odliczyć podatek naliczony, ale jedynie poprzez 
korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do odliczenia kwoty podatku nali-
czonego, i nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym to prawo powstało 
(art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
Najemca/podatnik VAT we wrześniu 2015 r. otrzymał fakturę za najem nieruchomości użyt-
kowej, z której wynikał podatek naliczony. Faktura została wystawiona 10 września 2015 r. 
i dotyczyła najmu za wrzesień 2015 r. Termin płatności za usługę upływał 17 września 2015 r. 
W związku z tym, że:
n  po stronie wynajmującego obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu po-

wstał 10 września 2015 r.,
n  najemca otrzymał fakturę we wrześniu 2015 r. 
– to najemca ten ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za wrzesień, 
październik lub listopad 2015 r. (z założeniem, że składa deklaracje VAT za okresy miesięcz-
ne). Jeżeli podatnik nie odliczy tego podatku w żadnej z tych deklaracji VAT, to wówczas, na 
podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, może dokonać tego odliczenia także w późniejszym 
terminie, ale nie później niż do końca 2019 r., poprzez korektę deklaracji VAT-7 za wrzesień 
2015 r.

PODSTAWA PRAWNA:
  z  art. 659, 660, 662 i 663 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121;  

ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1137

  z  art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 11, ust. 1c i 1e, art. 22 ust. 1, 5c i 5d, 
art. 22g ust. 7 i 17, art. 22j ust. 4 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1259

  z  art. 12 ust. 3, 3a i 3c, art. 15 ust. 1, 4d i 4e, art. 16g ust. 7 i 13, art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1259

  z  art. 3 ust. 1 pkt 32, art. 39 ust. 1 i 3, art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 
– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1166

  z  art. 6 ust. 1a, art. 9 ust. 4, art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 15 ust. 3 i 3a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. 
z 1998 r. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 978

  z  art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b), ust. 7 i 8, art. 43 ust. 1 pkt 36, art. 86 ust. 1, 10, ust. 10b pkt 1, ust. 11 i 13, art. 106b 
ust. 1 pkt 4, art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1223



Przygotuj się na zmiany w VAT, CIT i PIT w 2016 r. 
Zapraszamy na Akademię Podatków

Zapraszamy na Akademię Podatków 
– cykl 4 warsztatów:

1. TEMAT

Podatek VAT - praktyka stosowania przepisów zmienionych
w 2015 r. oraz zmiany w 2016 r. Najistotniejsze uchwalone zmiany 
w ordynacji podatkowej.

TERMIN
22 września 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Radosław Kowalski

2. TEMAT

Podatek dochodowy od osób prawnych
w 2015 i zmiany w 2016 roku.

TERMIN
27 października 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Radosław Kowalski

3. TEMAT

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2015 i zmiany 2016 roku.

TERMIN
26 listopada 2015r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Radosław Kowalski

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
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