
 

 

 

 

 
 
 

PODATKOWE KONSEKWENCJE CZYNNOŚCI 
ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI 

w kontekście zmian od 2023 wprowadzonymi 
Polskim Ładem 

 

TERMIN: 

4 kwiecień 2023 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    

CENA ONLINE: 460 ZŁ 

PROMOCJA!!! 

ZGŁOSZENIA DO: 30.03.2023 
CENA ONLINE: 360ZŁ 
NETTO 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY – doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec  
z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. NAJEM NIERUCHOMOŚCI- jak to wygląda po zmianach 
związanych z Polskim Ładem 

1. Najem prywatny- konsekwencje podatkowe 
 Najem zwykły 
 Najem krótkotrwały 
 Najem jako usługi zakwaterowania  
 Forma opodatkowania dla najmu prywatnego – warunki, 

konsekwencje, zawiadomienia w 2023 rok. 
1.2. Najem w ramach działalności – czy jest możliwy? 
 Najem zwykły 
 Najem krótkotrwały 
 Najem jako usługi zakwaterowania  
 Forma opodatkowania dla najmu w ramach działalności – warunki, 

konsekwencje, zawiadomienia w roku 2023. 
1.3. Rozróżnienie pojęć najem prywatny, instytucjonalny, okazjonalny  

i konsekwencje podatkowe. 
1.4. Nieruchomość mieszkalna, niemieszkalna, użytkowa – 

konsekwencje podatkowe najmu w różnych formach. 
1.5. Amortyzacja – zasady, wyłączenia, rozliczenie nakładów. 
1.6. Leasing nieruchomości mieszkalnych – czy to się opłaca jako 

przeciwwaga braku amortyzacji. 
1.7. Najem a podatek VAT – zasady podlegania, stawki, wpływ na limit 

zwolnienia podmiotowego, problematyka refaktur. 
1.8. Najem a usługi dodatkowe – osobne świadczenia czy usługa 

kompleksowa? 
1.9. Moment powstania obowiązku podatkowego i podstawa 

opodatkowania przy usłudze najmu w podatkach  
dochodowych i w podatku VAT. 
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1.10. Najem majątku wspólnego małżonków. Możliwości  
i konsekwencje. Znaczenie ustroju majątkowego małżeńskiego. 
 

II. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - z uwzględnieniem 
konsekwencji związanych z wyborem formy opodatkowania  
w przypadku Najmu. 

2.1. Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego - konsekwencje  
w podatkach dochodowych i w podatku VAT. 

2.2. Sprzedaż nieruchomości użytkowanej w ramach działalności 
gospodarczej jako środek trwały - konsekwencje w podatkach 
dochodowych i w podatku VAT. 

2.3. Sprzedaż nieruchomości użytkowanej w ramach działalności 
gospodarczej jako towar handlowy  - konsekwencje w podatkach 
dochodowych i w podatku VAT. 

2.4. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej przez osoby 
fizyczne – konsekwencje podatkowe. 

 
III. USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI 
3.1. usługi budowlane - remontowe i konserwacyjne opodatkowanie  

w VAT 
3.2. usługi budowlane – formy opodatkowania w podatku dochodowym 

 
IV. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


