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NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA  
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PODATEK DOCHODOWY 
Kredytu hipotecznego/kredytu

Istnieją dwie zmiany połączone  w jedną

Ostatnie zmiany podatkowe dotyczące nieruchomości pod wynajem  
mają dwie główne konsekwencje dla właścicieli nieruchomości.  
Po pierwsze właściciele muszą uwzględnić zmiany przy wypełnianiu  
deklaracji podatkowych. Po drugie, i być może ważniejsze z punktu  
widzenia właściciela, zmiany mogą mieć wpływ na profit.

Niniejszy przewodnik jest aktualny w momencie publikacji i zalecamy  
właścicielom konsultację z księgowym w celu określenia sytuacji osobistej.

Nigdy nie było możliwe odliczenie element spłaty samego kapitału z kredytu 
hipotecznego, ale od 6 kwietnia 2017 roku istnieją ograniczenia, w jaki  
sposób można ubiegać się o zwrot odsetek z kredytów (oraz wszelkich innych 
kosztów poniesionych w związku z kredytem).

1. Zamiast domagać  się zwrotu kosztów finansowych jako kosztów najmu, 
ubiegaj się o odliczenie, które obniży należny podatek od wynajmu  
nieruchomości. Można się o to ubiegać w odpowiedniej części zeznania 
podatkowego.

2. Niestety nie będzie już dostępna dodatkowa ulga dla podatników  
o wyższych stawkach podatkowych. Odliczenie będzie ograniczone  
do maksymalnie 20% kosztów finansowych.



W rzeczywistości oznacza to:

• Jeśli jesteś płatnikiem podatku 45% i starałeś się o zwrot £10,000 odsetek 
od kosztów w roku podatkowym 2016/17, zaoszczędziłeś £4500 podatku. 
W roku podatkowym 2020/21 będziesz mógł odliczyć tylko £2000  
podatku, więc będzie gorzej o £2500.

• Jeśli jesteś płatnikiem podatku 40% i starałeś się o zwrot £10000  
odsetek od kosztów w roku podatkowym 2016/17, zaoszczędziłeś £4000 
funtów podatku. W roku podatkowym 2020/21 będziesz mógł odliczyć 
tylko £2000 podatku, więc będzie gorzej o £2000

• Jeśli płacisz tylko podatek w wysokości 20% to zapłacisz tą samą kwotę 
podatku, ale będziesz ubiegać się o odliczenie podatku w odpowiedniej 
części zeznania podatkowego zamiast z innymi wydatkami związanymi  
z wynajmem. 

1. Twoje zyski podlegające opodatkowaniu będą wyższe,  
konsekwencją może być większy podatek

2. Możesz zapłacić podatek nawet jeśli po spłacie pożyczki  
i odsetek nie masz gotówki

3. W świetle nowych przepisów podatkowych powinieneś zrewidować  
swoje  dane dotyczące wynajmowanych nieruchomości  
i sprawdzić ich wpływ na przepływ pieniędzy

Zmiany są wprowadzanie stopniowo w ciągu ostatnich trzech lat  
i odliczenia opłat finansowych są stopniowo ograniczane:

2017/18: 75% według najwyższej stawki podatkowej, 25% według stawki podstawowej
(obecnie 20%)
2018/19: 50% według najwyższej stawki podatku z 50% według stawki podstawowej
2019/20: 25% według najwyższej stawki podatkowej, 75% według stawki podstawowej
2020/21: 0% według najwyższej stawki podatkowej, 100% według stawki podstawowej 

Jak zawsze lata przejściowe są trudniejsze do obliczenia, ale opóźniają też pełny wpływ zmian.
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Pozostałe wydatki
Istnieje wiele innych wydatków, o których zwrot można się ubiegać:

Elektryczność 
i ogrzewanie 

Opłaty do  
spółdzielni 

mieszkanio-
wych i opłaty 

gruntowe 

Zamienniki

Opłaty  
księgowe 

 Opłaty  
związane  

z wynajmem 
nieruchomości

Sprzątanie

Opłaty  
serwisowe

Odnawianie 
nieruchomości  

Opłaty  
windykacyjne

Podróże

Prace  
ogrodowe

Council tax, 
gdy nierucho-
mość jest nie-
zamieszkana

Małe  
narzędzia 

Inne  
ubezpieczenia 

Reklama  
w celu  

znalezienia 
nowych  

najemców

Ubezpieczenie 
nieruchomości  

(ale nie ubezpieczenie 
zawartości chyba, że 

nieruchomość jest  
umeblowana)

Ochrona

Naprawy 
(nie ulepszanie  

nieruchomości, o ten 
zwrot można się ubierać 

z podatku od zysków 
kapitałowych)

Opłaty prawne  
np. przygotowywanie  

kontraktów 
(o zwrot za opłaty prawne związane  
z zakupem lub sprzedażą nierucho-
mości ubiegamy się z podatku od 

zysków kapitałowych, zyski i straty 
związane z uzyskaniem  

finansowania są niedozwolone  
jako koszt finansowy)

Reklama
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Rozliczenia 
vs wpływy gotówkowe

Rachunki za wynajem są stosunkowo łatwe do przygotowania dla jednej  
nieruchomości, chociaż mogą Państwo preferować możliwość korzystania  
z księgowego, aby zajął się waszymi sprawami. 

Wcześniej zarówno dochód jak i koszt musiały być uwzględnione  
w rozliczeniu na zasadach „naliczenia”, tj. w okresie podatkowym,  
w którym a nie wtedy, gdy zostały faktycznie zapłacone lub otrzymane.  
Od 6 kwietnia 2017 roku jest to podstawa „gotówkowa” dla osób  
z dochodami poniżej £150000 rocznie. Jest to zazwyczaj znacznie prostsze 
ponieważ oznacza to, że obejmują wpływy i płatności pomijając koszty  
poniesione. Jeśli jest to Twój jedyny dochód biznesowy łatwiej jest nim  
zarządzać jeśli masz oddzielne konto bankowe dla wpływów z nieruchomości. 

Nadal jednak możesz zdecydować się na użycie rozliczeń międzyokresowych 
jeśli wolisz. 
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Naprawy lub ulepszenia?
Naprawy i ulepszenia są nadal kosztami dozwolonymi, ale jest ważne  
rozróżnienie w sposobie zwrotu ulgi podatkowej. W zależności od tego,  
czy jest to naprawa lub czy wymiana istniejących materiałów czy też jest  
to rozbudowa.

Pozycjami kapitałowymi są prace, które podnoszą wartość nieruchomości,  
np. dobudówka. Tymi kosztami można obniżyć podatek od zysków  
kapitałowych w momencie sprzedaży nieruchomości.

Czasami trudno jest stwierdzić czy to co robimy jest wymianą czy poprawą 
stanu nieruchomości, dlatego jeśli nie jesteś pewny warto uzyskać poradę 
specjalisty.

.

Naprawy i konserwacja zazwyczaj obejmują:

• malowanie i dekorowanie
• naprawa istniejących murów
• usuwanie wilgoci i gnijących elementów
• naprawy istniejących elementów, np. okien, drzwi itp.
• wymiana dachu

Kolejną zmianą jest zlikwidowanie 10% ulgi  

na zużycie pokrycia mebli (łóżka, sofy itp.)  

lub urządzenia. Od 6 kwietnia 2016 roku można  

żądać rzeczywistego zwrotu kosztów naprawy  

lub wymiany tych elementów. Oznacza to,  

że teraz trzeba zachować wszystkie rachunki.

    Meble i armatura
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Podatek od zysków kapitałowych 
Gdy przychodzi czas sprzedaży nieruchomości mamy nadzieję, że jej wartość 
wzrosła. W odróżnieniu od sprzedaży swojego własnego domu, tez wzrost 
wartości jest opodatkowany jako zysk kapitałowy.

Dobrą wiadomością jest to, że można ubiegać się o zwrot kosztów zakupu, 
sprzedaży i poprawy nieruchomości.

Jeśli nieruchomość była kiedyś Twoim głównym miejscem zamieszkania,  
możesz wówczas ubiegać się o dostępne ulgi. Możesz również kwalifikować 
się aż do £40000 ulgi za wynajem dla każdego z właścicieli.  
Chociaż zmiany w ulgach za wynajem mające na celu wprowadzenie restrykcji 
ograniczających jej dostępność wejdą w życie w kwietniu 2020 roku.  
Więcej informacji na temat podatku od zysków kapitałowych można  
znaleźćna stronach rządowych. Ulga ta jest skomplikowana i jeśli chcesz 
sprawdzić czy się kwalifikujesz najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnąć  
porady wykwalifikowanego księgowego.

Cena sprzedaży X
Pomniejszona o cenę zakupu X
Pomniejszona o koszty zakupu X
Pomniejszona o koszty sprzedaży X
Pomniejszona o koszty remontu X
Zysk kapitałowy X
Pomniejszona  
o wszelkie ulgi podatkowe X
Zysk podlegający opodatkowaniu X

Zyskiem podlegającym opodatkowaniu będzie: 
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Podatek od zysków kapitałowych (kontynuacja)

Wynajem umeblowanych  
nieruchomości letniskowych (FHL) 

Istnieje roczny dodatek na zyski kapitałowe dla każdego indywidualnego  
właściciela kompensujący zyski/straty netto w danym roku.  
Wszystko powyżej tego dodatku jest obecnie opodatkowane  
na poziomie 18% lub 28% w zależności od stawki podatkowej.

Jeśli myślisz o sprzedaży nieruchomości, której wartość znacznie wzrosła  
to być może warto pomyśleć o indywidualnej poradzie podatkowej przed 
sprzedażą w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. 

W przypadku wynajmu nieruchomości w Europie obowiązują  
specjalne zasady Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).  
Zasady te mogą również ulec zmianie po wyjściu z Unii  
Europejskiej lub/i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).

Jeśli posiadasz nieruchomości letniskowe to muszą być one rozliczanie  
niezależnie od innych nieruchomości, jednak dostępne są dodatkowe ulgi.  
Dochód z wynajmu może być użytecznym sposobem na finansowanie  
swojego własnego domku wakacyjnego.

Aby zakwalifikować nieruchomość jako  
umeblowaną nieruchomość letniskową (FHL) musi ona być:
• Dostępna do wynajmu przez co najmniej 210 dni w roku
• Rzeczywiście wynajmować za stawkę handlową przez co najmniej 105 dni w roku
• Okres najmu powyżej 31 dni nie może być uwzględniony w okresie wynajmu 

za stawkę handlową 105 dni w roku, a suma wszystkich dłuższych wynajmów 
(powyżej 31 dni) musi być mniejsza od 155 dni w roku
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Opłaty skarbowe  
Przy zakupie nieruchomości prawdopodobnie zapłacisz opłaty skarbowe 
(SDLT). Stawka, którą zapłacisz jest uzależniona od ceny zakupu  
nieruchomości, z wyłączeniem dywanów, zasłon i mebli wolnostojących itp. 
po cenie rynkowej (kwota, którą mógłbyś zapłacić na otwartym rynku a nie 
wartość przyjęta).

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku stawka opłaty skarbowej została zwiększona  
o 3% na drugą nieruchomość, która może być drugim domem albo  
nieruchomością letniskową. 

Firmy również płacą opłaty skarbowe za wszystkie zakupy nieruchomości.
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Różnice dla firm   
Jeśli zdecydujesz się na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
do posiadania portfela nieruchomości, będziesz płacić podatek od zysków 
jako podatek dochodowy od osób prawnych. Stawka ta wynosi obecnie 19% 
wszystkich zysków.

Potencjalnie będziesz musiał zapłacić również dalszy podatek, gdy będziesz 
chciał wyjąć zyski z firmy jako wynagrodzenie (PAYE/National Insurance)  
lub dywidendy (podatek od dywidend).

Nie istnieje roczny dodatek na zyski kapitałowe spółki przy sprzedaży.

Korzystanie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może dać Ci  
możliwość planowania podatkowego, ale zwiększa również koszty  
administracyjne i księgowe. Istnieją również różne reguły opodatkowania  
podatku od spadku podczas przenoszenia udziałów w nieruchomości  
firmy, a nie przeniesienia samych nieruchomości.

Jeśli Twoja nieruchomość została zapisana  

w spadku mogą istnieć korzyści przy opłatach 

związanych z podatkiem od spadku (IHT).

Jeśli myślisz o użyciu spółki z ograniczoną  

odpowiedzialnością albo zapisaniu  

nieruchomości w spadku warto zasięgnąć  

profesjonalnej porady.

Różnice w spadku 
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Następne kroki:
Niniejszy poradnik ma na celu krótkie omówienie głównych sposobów  
dotyczących opodatkowania nieruchomości mieszkalnych i są poprawne  
w momencie publikacji. Następne kroki dla właścicieli mogą obejmować:

• Upewnij się, że rozumiesz wpływ dochodu na Twoją firmę teraz  
i w przyszłości

• Przyjrzyj się sugerowanym źródłom w całym przewodniku

• Rozważ zatrudnienie księgowego, jeśli jeszcze go nie masz.  
Im bardziej złożone dochody i większe portfolio, tym bardziej  
prawdopodobne, że będzie to dla Ciebie z korzyścią. ICAEW lub ACCA  
to świetne strony internetowe umożliwiające znalezienie księgowego  
w Twojej okolicy.

• Należy pamiętać, że w zależności od sytuacji mogą obowiązywać inne  
podatki i istnieją specjalne zasady dla mieszkańców spoza Wielkiej  
Brytanii.

Published date: January 2020. The information in this guide is correct as at the date on the document. Step By Step does not accept any 
responsibility for how the guide is used. If we become aware that the advice is out of date, we will remove the guide from our site.  

It is the responsibility of the user to ensure the guide remains correct as and when it is used or shared.

This is a guide to BTL tax changes and is not intended to reflect Step By Step’s BTL offering. If you’d like details of our BTL proposition,  
please contact our sales team or visit our website.

It’s all about you

Solent Business Centre Unit 314, 343 Millbrook Road West, Southampton SO15 0HW
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