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PODATEK DOCHODOWY

JAK ODZYSKAĆ PODATEK VAT?

PORADNIK 
INWESTORA



Partner Expert Investments 

W poradniku opisaliśmy przypadek, kiedy inwestorem jest osoba prywatna, która nie

chce prowadzić działalności gospodarczej oraz jednocześnie chce odzyskać zapłacony

podatek VAT. 

Przed zakupem apartamentu inwestycyjnego przeznaczonego na wynajem, warto zapoznać

się z proponowanym przez spółkę Partner Expert OPERATOR modelem biznesowym, na

którym oparta jest cała koncepcja inwestycyjna, która łączy się z odzyskiwaniem VAT.

Szanowni Państwo, 
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Partner Expert Investments 

Turysta płaci 
za każdy pobyt 
do operatora 

Inwestor wynajmuje 
apartament Operatorowi - 
spółce Partner Expert - na
długi okres np. na 3 lata. 

Na podstawie danych 
finansowych z systemu 

Inwestor wystawia fakturę

Operator, co 
kwartał wypłaca 
Inwestorowi środki. 

Spółka Partner Expert udziela
zakwaterowania turystom, na 
krótkie okresy – na jeden 
dzień, weekend lub tydzień. 

MODEL BIZNESOWY – 

 
MODEL FINANSOWY – 

Turysta

Inwestor Partner 
Expert

Partner 
Expert

Turysta
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SCHEMAT WYNAJMU 

SCHEMAT PRZEPŁTYWU PIENIĘDZY 
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Partner Expert Investments 

2. 

Osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej ma do wyboru dwie formy

opodatkowania podatkiem dochodowym: 

1. Ryczałt ewidencyjny - 8,5% od każdego przychodu z tytułu wynajmu bez 

możliwości odliczania jakichkolwiek kosztów związanych z utrzymaniem źródła 

dochodu. Stawka podatku zryczałtowanego wynosi 8,5% dla przychodu do 

kwoty 100.000 zł natomiast nadwyżka ponad 100.000 zł rozliczana jest w 

stawce podatku 12,5%. 

Skala podatkowa – 17% i 32% od dochodu uzyskanego z wynajmu – możliwość

odliczenia od przychodów wydatków takich jak: opłaty za media, wydatki na 

remonty, bieżąca eksploatacja, wyposażenie, dojazdy do przedmiotu najmu, 

odpisy amortyzacyjne, prowizje firm zarządzających wynajmem, itp. 

PODATEK DOCHODOWY 
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Partner Expert Investments 

INFORMACJA OPRACOWANA NA PODSTAWIE: 

Zalety zarejestrowania się, jako czynny podatnik VAT: 

1. Możliwość odliczenia od podatku VAT od wydatków ponoszonych na 

utrzymanie apartamentu, 

2. Możliwość odliczania VAT od innych opłat związanych bezpośrednio z 

apartamentem, 

3. Brak konieczności opłacania składek ZUS. 

1. Art. 86 ust. 1 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

2. Art. 96 ust. 1 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

W rozumieniu Ustawy o podatku VAT od towarów i usług, zarobkowy wynajem 

lokali jest traktowany jak działalność gospodarcza, dzięki temu osoba fizyczna może

korzystać z odzyskania zapłaconego podatku VAT, co wcale nie rodzi obowiązku 

podjęcia działalności gospodarczej. Jedynym warunkiem odzyskania zapłaconego 

podatku VAT jest zgłoszenie się do właściwego urzędu skarbowego przed dokonaniem

zakupu apartamentu i wypełnienie druku VAT-R, a co za tym idzie zarejestrowanie się,

jako czynny podatnik VAT. 

JAK MOŻNA ODZYSKAĆ PODATEK VAT? 

St
ro

na
 5

 



Poradnik ma za
zadanie
przedstawienie 
dostępnych rozwiązań
podatkowych, ma 
charakter jedynie 
informacyjny i tak 
należy go traktować 
(przedstawiony jest 
stan prawny na 
grudzień 2019 roku). 
Wszelkie kwestie 
indywidualne należy 
wyjaśniać we 
właściwym urzędzie 
skarbowym.

KOMENTARZ


