
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. 

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:

Podatek minimalny od nieruchomości 
– czy wiesz jak go kalkulować?

Nieruchomości 
komercyjne Hotele

Biura Parkingi 
wielokondygnacyjne

Magazyny

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. 

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

Uwaga!



Możesz liczyć na nasze wsparcie w:

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.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! 

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością 
i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm 
członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. 

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Deloitte sp. z o.o.), Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte 
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte 
Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. 
(wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm 
doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz 
prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy.

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, 
ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na 
podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii 
finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty 
stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku 
z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.
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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.  

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.

Wsparcie dotyczy Deloitte Doradztwo Podatkowe.


