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Działalność gospodarcza - art. 5a pkt 6 ustawy o PIT
6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 
działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 
ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 
wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;



➢ Wszystkie przesłanki spełnione?
➢ Jak odróżnić czy najem jest prowadzony w ramach 

działalności gospodarczej czy też nie?



ZAMIAR PODATNIKA

24 maja 2021 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, sygn. II FSP 1/21 i stwierdził jednoznacznie, że przychody z najmu 
podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów z 
najmu (wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), chyba, że stanowią składnik 
majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności 
gospodarczej.

Do tego czasu stanowisko sądów administracyjnych w takich sprawach było rozbieżne

Zgodnie z uchwałą NSA,o sposobie opodatkowania dochodów z najmu decyduje fakt wprowadzenia (lub braku wprowadzenia) 
nieruchomości do składników majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Zatem, o sposobie opodatkowania 
decyduje sam podatnik



NSA

Zdaniem NSA jeżeli zatem podatnik: a) nie podejmuje czynności zmierzających do 
wyraźnego wyodrębnienia przedsiębiorstwa poprzez stworzenie zorganizowanego 
zespołu składników materialnych i niematerialnych mających służyć tej działalności, b) 
nie buduje struktury organizacyjnej pozwalającej mu na zarządzanie tą wydzieloną 
częścią majątku, c) nie wypracowuje strategii tej działalności (planów co do jej rozwoju, 
badania rynku pod kątem potrzeb potencjalnych najemców, dostosowywania składników 
majątków do tych potrzeb), a jedynie lokuje nadwyżki posiadanych środków 
(uzyskiwanych z różnych źródeł przychodu) w zakup nieruchomości (w tym także lokali), 
które następnie wynajmuje, to nie można uznać, że składniki majątkowe związane są z 
działalnością gospodarczą.



NSA

 NSA odwołał się także do obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji art. 12 ust. 1 
pkt 3 u.z.p.d.f., którą wprowadzono dodatkową stawkę progresywną co do przychodów 
powyżej 100.000 zł. Uznał, że ustawodawca musi zakładać osiąganie większych 
przychodów z tytułu najmu niż tylko czynsz z posiadania pojedynczych, czy nawet kilku 
lokali. Wskutek omawianej nowelizacji podatnik, który chce "wyłączyć" z majątku firmy i 
przenieść do majątku "prywatnego" (czyli nie związanego z działalnością gospodarczą) 
najem nieruchomości, wówczas powinien, osiągając przychód powyżej 100.000 zł z 
tytułu najmu, zapłacić wyższą stawkę podatku. Z samej wielkości osiąganego przychodu, 
jak również liczby wynajmowanych nieruchomości nie da się jednak wyprowadzić 
wniosku, że nie jest to już przychód z najmu, a z działalności gospodarczej.



NSA

W ocenie NSA to zatem podatnik decyduje o tym czy "powiązać" określone składniki swojego 
mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie 
majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem. W niektórych 
przypadkach o tego rodzaju związaniu świadczyć będą obiektywne okoliczności, jak np. 
amortyzowanie danego składnika majątku jako środka trwałego w ramach działalności 
gospodarczej wskazuje, że przychody z najmu należy zaliczyć do źródła przychodów z 
działalności gospodarczej niezależnie od stanowiska samego podatnika (por. wyrok NSA z 
dnia 23 października 2013 r., sygn. akt II FSK 2832/11). Jak jednak wskazano w wyroku NSA 
z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 379/14 w większości przypadków decydujące 
znaczenie co do kwalifikacji określonych przychodów wynikających ze stosunku najmu 
przypisać należy samemu podatnikowi, który może "powiązać" posiadane i będące 
przedmiotem najmu składniki majątku z wykonywaniem działalności gospodarczej lub też 
"pozostawić" je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
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