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PRZE MY S!AW WOJ TA SIK

Nie mu si te! ewi den cjo no wa"
kosz tów, gdy! przy tej for mie
opo dat ko wa nia ich nie od li -
cza.

Owy bo rze ry cza# tu trze ba jed -
nak po in for mo wa" urz$d skar -
bo wy >patrz wzór1. Ter min up#y -
wa20. dnia na st%p ne go mie si$ ca
po uzy ska niu pierw sze go przy -
cho du z naj mu. Je &li osi$ gni% to
go w grud niu, za wia do mie nie
trze ba z#o !y" doko' ca ro ku.

Nie trze ba in for mo wa! urz" -
du, je #li zde cy du je my si" na
roz li cze nie we d$ug ska li po dat -
ko wej.

Ten, kto chce zmie ni" for m%
opo dat ko wa nia w przy sz#ym
ro ku, po wi nien za wia do mi"
urz$d o swo jej de cy zji do
20 stycz nia.

Nie mu sz$ si% kon tak to wa"
z fi sku sem po dat ni cy, któ rzy
ju! wcze &niej p#a ci li ry cza#t
i chc$ kon ty nu owa" t% for m%
roz li cza nia.

War to pa mi% ta", !e ry cza# to -
we opo dat ko wa nie przy cho -
dów z naj mu nie po zba wia pra -
wa do wspól ne go roz li cze nia
z ma# !on kiem ani z sa mot nie
wy cho wy wa nym dziec kiem.

De cy zja wa% na 
przez ca $y rok

W#a &ci ciel wy naj mo wa ne go
miesz ka nia, któ ry wy bra# ry -
cza#t, nie mo !e zmie ni" for my
roz li cze nia w trak cie ro ku. Na -
wet je &li ma przy cho dy z ko lej -
ne go lo ka lu. Wszyst kie zy ski
mu si opo dat ko wa" w ten sam
spo sób. Za sa dy roz li cza nia mo -
!e zmie ni" do pie ro w przy -
sz#ym ro ku.

PRZYK!AD
Jan Kowalski od kilku lat
wynajmuje du!e mieszkanie.
Skuszony podatkowymi
korzy"ciami na pocz#tku
2010 r. zdecydowa$ si%
na rozliczenie rycza$tem.

Po zmianie przepisów
podatek niezale!nie
od wysoko"ci przychodów
wynosi bowiem tylko
8,5 proc. We wrze"niu kupi$
mieszkanie, które
od pa&dziernika wynajmuje.
To lokal u!ywany (ma siedem
lat), móg$by wi%c
amortyzowa' go, stosuj#c
10-proc. stawk%. Powoduje to,
!e bardziej op$acalne staje
si% dla niego rozliczenie
wed$ug skali podatkowej. 
Czy mo!e wybra' tak# 
form% opodatkowania dla
drugiego lokalu, mimo !e
p$aci rycza$t od przychodów
z wynajmu pierwszego
mieszkania?
Nie. Na zmian% formy
opodatkowania musi
zaczeka' do przysz$ego 
roku. Przepisy nie przewiduj#
bowiem przej"cia z rycza$tu
na zasady ogólne w trakcie
roku (i odwrotnie). Nie 
mo!na te! zysków 
z najmu jednego mieszkania

Ma !o bu chal te rii, ale pa mi" taj my 
o za wia do mie niach
Oso ba, któ ra wy bra "a ry cza" to we roz li cze nie, nie mu si pro wa dzi# ewi den cji przy cho dów. Wy star czy, $e ich wy so ko!# wy ni ka
z pi sem nej umo wy naj mu

WZÓR 3. Za wia do mie nie o kwar tal nym roz li cze niu

War sza wa, 14 stycz nia 2012 r.
Jan Ko wal ski
ul. Ossow ska 8/44
04-359 War sza wa
NIP 222-22-22-22

Na czel nik Urz% du Skar bo we go
War sza wa -Pra ga
ul. Ja giel lo( ska 15
03-719 War sza wa

O&WIAD CZE NIE

Na pod sta wie art. 21 ust. 1a – 1c usta wy z 20 li sto pa -
da 1998 r. o zry cza$ to wa nym po dat ku do cho do wym
od nie któ rych przy cho dów osi# ga nych przez oso by fi zycz ne
(DzU nr 144, poz. 930 ze zm.) o"wiad czam, !e po da tek
od przy cho dów z umo wy naj mu lo ka lu miesz kal ne go 
po $o !o ne go w War sza wie przy ul. Ko biel skiej 15/100
od 2012 r. b% d% op$a ca$ co kwar ta$.

Jan Ko wal ski

WZÓR 2. O#wiad cze nie ma$ %on ków

War sza wa, 13 pa& dzier ni ka 2011 r.
An na i Jan Ko wal scy
ul. Pa ca 5/13
04-359 War sza wa
NIP 333-333-33-33
NIP 444-444-44-44

Na czel nik Urz% du Skar bo we go 
War sza wa -Pra ga
ul. Ja giel lo( ska 15
03-719 War sza wa

Na pod sta wie art. 12 ust. 6 usta wy z 20 li sto pa da 1998 r.
o zry cza$ to wa nym po dat ku do cho do wym od nie któ rych
przy cho dów osi# ga nych przez oso by fi zycz ne (DzU nr 144,
poz. 930 ze zm.) o"wiad cza my, !e przy cho dy z umo wy 
naj mu lo ka lu miesz kal ne go po $o !o ne go w War sza wie
przy ul. Sza se rów 18/7 opo dat ko wa ne b% d# w ca $o "ci
przez An n% Ko wal sk#.

An na Ko wal ska
Jan Ko wal ski

WZÓR 1. Za wia do mie nie o wy bo rze ry cza$ tu

War sza wa, 12 pa& dzier ni ka 2011 r.
Jan Ko wal ski
ul. Sza se rów 8/50
04-359 War sza wa
NIP 111-111-11-11

Na czel nik Urz% du Skar bo we go 
War sza wa -Pra ga
ul. Ja giel lo( ska 15
03-719 War sza wa

Na pod sta wie art. 9 ust. 4 usta wy z 20 li sto pa da 1998 r.
o zry cza$ to wa nym po dat ku do cho do wym od nie któ rych
przy cho dów osi# ga nych przez oso by fi zycz ne (DzU nr 144,
poz. 930 ze zm.) o"wiad czam, !e przy cho dy z umo wy 
naj mu lo ka lu miesz kal ne go po $o !o ne go w War sza wie
przy ul. Gar wo li( skiej 10/200 uzy ski wa ne 
od wrze "nia 2011 r. opo dat ko wa ne b% d# w for mie 
ry cza$ tu od przy cho dów ewi den cjo no wa nych.

Jan Ko wal ski

rozlicza' inaczej ni!
z drugiego. Jest to bowiem
jedno &ród$o przychodów.
Musi wi%c je sumowa'
i nalicza' 8,5-proc. 
podatek. Je"li chce zmieni'
w przysz$ym roku 
form% opodatkowania,
powinien zawiadomi' o swojej
decyzji urz#d skarbowy
(w$a"ciwy 
wed$ug miejsca
zamieszkania). Ma na to 
czas do 20 stycznia.

Roz li cze nie 
w ma$ %e' stwie

Je &li miesz ka nie wy naj mu j$
ma# !on ko wie, mi% dzy któ ry mi
ist nie je wspól no&" ma j$t ko wa,
op#a ty czyn szo we s$ ich wspól -
nym przy cho dem. Tak wy ni ka
z art. 12 ust. 6 usta wy z 20 li sto -
pa da 1998 r. o zry cza# to wa nym
po dat ku do cho do wym od nie -
któ rych przy cho dów osi$ ga -
nych przez oso by fi zycz ne 

(DzU nr 144, poz. 930 ze zm.; da -
lej „usta wa o ry cza# cie”).

Przy chód mo !e jed nak by"
w ca #o &ci roz li cza ny przez !o n%
al bo m% !a. W tej spra wie trze ba
z#o !y" w urz% dzie skar bo wym
o&wiad cze nie >patrz wzór 2.
Z art. 12 ust. 6 usta wy o ry cza# cie
wy ni ka, !e ma# !on ko wie mu sz$
z#o !y" to o&wiad cze nie wspól -
nie. Na le !y to zro bi" do
20 stycz nia, a je &li na jem roz po -
czy na si% w trak cie ro ku – w ter -
mi nie pierw szej wp#a ty ry cza# tu.

Ar ty ku# 12 ust. 8 usta wy o ry -
cza# cie mó wi, !e wy bór ta kie go
spo so bu roz li cza nia obo wi$ zu -
je za ca #y da ny rok po dat ko wy.
Wnio sek z te go, !e ta kie o&wiad -
cze nie trze ba po wta rza" co ro -
ku.

Co mie si(c 
lub co kwar ta$

Ry cza# to wy po da tek wp#a -
ca my co mie si$c do urz% du.
Mo! na go te! od pro wa dza" co

kwar ta#. O wy bo rze te go spo -
so bu roz li cze nia trze ba za -
wia do mi" urz$d skar bo wy
do 20 stycz nia >patrz wzór 3.
Wy ni ka z te go, !e kwar tal ne
roz li cze nie nie przy s#u gu je,
je &li roz po czy na my wy na jem
w trak cie ro ku. Mo! na si% na
nie zde cy do wa" do pie ro w
na st%p nym ro ku. 

Trze ba te! pa mi% ta" o li mi -
cie przy cho dów (25 tys. eu ro),
któ re go prze kro cze nie wy -
klu cza wp#a ca nie po dat ku co
kwar ta#. Jest to li mit rocz ny,
bez wzgl% du na to, przez ja ki
okres wy naj mo wa li &my nie -
ru cho mo&". Ob li cza si% go
od r%b nie dla ka! de go z ma# -
!on ków.

Re asu mu j$c, mo! li wo&" kwar -
tal ne go roz li cze nia ma j$ tyl ko te
oso by:
( któ re &wiad czy #y wpo przed -

nim ro ku us#u gi naj mu,
( któ rych przy cho dy z naj mu

w po przed nim ro ku nie
prze kro czy #y rów no war to -
&ci 25 tys. eu ro. (

Ry cza" to wiec sk"ada PIT do ko% ca stycz nia
Podatnicy, którzy zarabiaj"
na wynajmie i wybrali
opodatkowanie rycza#tem,
musz" szybciej ni$ inni 
wype#ni% roczne zeznanie

Ter min up#y wa 31 stycz nia na -
st%p ne go ro ku. Trze ba onim pa -
mi% ta", bo za spó) nie nie gro zi
ka ra.

Ze zna nie sk#a da my w urz% -
dzie, naktó re go te re nie miesz ka -
li &my 31 grud nia ze sz#e go ro ku.

Do ko' ca stycz nia mu si my
te! za p#a ci" da ni n% dla fi sku sa

(a kon kret nie ró! ni c% mi% dzy
kwo t$ na le! n$ za ca #y rok a fak -
tycz nie p#a co nym co mie si$c
po dat kiem, je &li ta ka wy st$ pi).

Gdy nie ma my pie ni% dzy
na po da tek, mo !e my po pro si"
fi sku sa o roz #o !e nie go na ra ty
al bo od ro cze nie ter mi nu p#at -
no &ci, uza sad nia j$c to swo im
wa! nym in te re sem.

Je !e li po da tek wy li czo ny
w ze zna niu jest ni! szy od te go,
co za p#a ci li &my w trak cie ro ku,
wy ka zu je my nad p#a t%. Urz$d
po wi nien j$ zwró ci" w ci$ gu
trzech mie si% cy, li cz$c od dnia

z#o !e nia de kla ra cji rocz nej.
Na ja kie pro ble my przy wy pe# -
nia niu de kla ra cji mo !e na tra fi"
oso ba roz li cza j$ ca przy cho dy
z naj mu?

Wy da je si%, !e nie wiel kie.
W cz% &ci C wy ka zu je przy chód
opo dat ko wa ny 8,5-proc. ry cza# -
tem. Pa mi% taj my, !e do przy -
cho dów z wy naj mu nie ru cho -
mo &ci nie za li cza si% na le! no &ci
za me dia i in nych op#at do spó# -
dziel ni lub wspól no ty, je &li
doich po nie sie nia zo bo wi$ za ny
jest na jem ca (o tym w dal szej
cz% &ci po rad ni ka > patrz str. 3).

Pa mi% taj my tak !e, !e de cy du j$c
si% na ry cza#t, nie mo !e my od li -
czy" po dat ko wych kosz tów.

Je &li ry cza# tow co wi przy s#u -
gu j$ od li cze nia od przy cho du
(np. da ro wizn dla or ga ni za cji
po !yt ku pu blicz ne go), wpi su je
je w cz% &ci D ze zna nia. Po tem
ob li cza po da tek za ca #y rok
(cz%&" G) i po mniej sza go
o ewen tu al ne ulgi (ry cza# tow -
com nie przy s#u gu je jed nak ulga
na dzie ci).

W cz% &ci K wpi su je si% kwo t%
ry cza# tu wp#a co ne go od stycz -
nia do li sto pa da (lub za pierw -

sze trzy kwar ta #y – dla roz li cza -
j$ cych si% co trzy mie si$ ce). Po -
rów nu je si% j$ z po dat kiem na -
le! nym za ca #y rok i wy cho dzi
kwo ta do za p#a ty lub nad p#a ta.

Cz%&" L prze zna czo na jest
dowpi sa nia ry cza# tu zapo szcze -
gól ne mie si$ ce (kwar ta #y). Z tym
!e po da tek zagru dzie' wy ka zu -
je my osob no. Jest on p#a co ny
w ter mi nie sk#a da nia ze zna nia
rocz ne go (czy li do 31 stycz nia)
i mo !e si% ró! ni" od kwot prze -
ka zy wa nych za wcze &niej sze
mie si$ ce (je &li po dat ni ko wi
przy s#u gu j$ od li cze nia). Je &li za&

w cz% &ci K wy sz#a nad p#a ta, nie
do p#a ca my nic urz% do wi.

Ry cza# to wiec mo !e si% po -
dzie li" swo im po dat kiem z po -
trze bu j$ cy mi. W cz% &ci M ze -
zna nia wpi su je nu mer KRS or -
ga ni za cji po !yt ku pu blicz ne go,
któ rej chce prze ka za" 1 proc. ry -
cza# tu.

Mu si te! pa mi% ta" o z#o !e niu
za #$cz ni ka PIT -28/A, w któ rym
jesz cze raz wpi su je kwo t% przy -
cho dów, i PIT/O (je &li ko rzy sta
z od li cze').

—Prze my s!aw Woj ta sik


