Podatek minimalny od nieruchomości
– czy wiesz jak go kalkulować?
Czy temat podatku od galerii handlowych jest Ci znany? Od 2019 roku został on zastąpiony
podatkiem od przychodów z budynków, który rozszerza zakres opodatkowania na wynajmowane
budynki, niezależnie od branży.
W szczególności podatkiem objęte mogą być:
Nieruchomości
komercyjne

Hotele

Biura

Parkingi
wielokondygnacyjne

Magazyny

Podatnikami są właściciele wynajmowanych budynków
Podstawą opodatkowania jest wartość początkowa wynajmowanego budynku, od której oblicza się podatek w wysokości 0,035% miesięcznie.
Od tak obliczonego podatku odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy, a więc podatek wpłacają podatnicy, którzy wykazują stratę lub których
zobowiązanie w podatku dochodowym jest niższe niż wyliczony podatek od przychodu z budynków.
W przepisach przewidziano kwotę wolną w wysokości 10.000.000 zł na jednego podatnika.
Przykładowa kalkulacja:
Spółka A:
•
Wykazuje stratę w podatku dochodowym,
•
Właściciel hotelu o wartości 40.000.000 zł, wynajmowanego magazynu o wartości 5.000.000 zł,
wynajmowanego biurowca o wartości 7.000.000 zł.
Kalkulacja miesięcznej zaliczki na podatek od przychodu z budynków: (suma wartości początkowych
(40.000.000 + 5.000.000 + 7.000.000) – kwota wolna (10.000.000)) * 0,035% = 14.700 zł. Roczne
zobowiązanie w podatku od przychodów z budynków = 176.400 zł.

Uwaga!
W przypadku grup kapitałowych
kwota wolna może być dzielona
pomiędzy podmioty powiązane.

Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy z konieczności kalkulowania podatku od przychodów z budynków, narażając się na odsetki
od zaległości podatkowych oraz odpowiedzialność karną skarbową dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółki.
Jednocześnie duża grupa podatników wpłaca podatek w zawyżonej kwocie, nie uwzględniając w swoim wyliczeniu wszystkich zasad kalkulacji
podatku przewidzianych w przepisach.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik może ubiegać się o zwrot podatku. Warunkiem zwrotu jest przeprowadzenie przez organy
podatkowe kontroli rozliczeń w podatku dochodowym. Dla potrzeb zwrotu podatku musi udowodnić stosowanie cen rynkowych
w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz brak stosowania optymalizacji podatkowych obniżających zobowiązanie w podatku
dochodowym. Przepisy nie określają maksymalnego terminu na dokonanie zwrotu podatku, a więc dokonywanie wpłat na podatek
od przychodów z budynków może w istotnym stopniu pogarszać płynność ﬁnansową.

Możesz liczyć na nasze wsparcie w:
Weryﬁkacji pozycji podatkowej w świetle przepisów o podatku od przychodu z budynków w celu:
• Sporządzenia prawidłowej kalkulacji podatku,
• Odzyskania ewentualnej nadpłaty podatku w przypadku gdy podatnik wpłacał zawyżone zaliczki.
Przeprowadzeniu procedury odzyskania wpłaconego podatku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
Wsparcie dotyczy Deloitte Doradztwo Podatkowe.
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