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Umowa najmu to popularna umowa cywilnoprawna, która pozwala 
na użytkowanie składników majątku innych osób przez czas oznaczony 
lub nieoznaczony za odpłatnością, którą jest czynsz oznaczony w pienią-
dzach lub świadczeniach innego rodzaju. Stronami tej umowy jest Wy-
najmujący – osoba oddająca rzecz do opłatnego używania oraz Najemca 
– osoba użytkująca składnik na podstawie umowy najmu w  zamian za 
czynsz. Przedmiotem tej umowy często są lokale mieszkalne.

Do podstawowych obowiązków wynajmującego należą:
■■ wydanie rzeczy najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku, 
■■ utrzymywanie przedmiotu najmu w  odpowiednim stanie przez cały 

czas trwania umowy. 
Do podstawowych obowiązków najemcy należą natomiast:
■■ płacenie czynszu, 
■■ drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem rzeczy, np. drobne 

naprawy instalacji i urządzeń technicznych, 
■■ używanie rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawowanie nad 

nią pieczy, 
■■ zwrot przedmiotu najmu w  stanie niepogorszonym po zakończe-

niu umowy.

Rozdział 1. 
Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania polega na oddaniu do używania lokalu miesz-
kalnego w zamian za comiesięczny czynsz. Najemca powinien stosować się 
do porządku domowego, jeżeli ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wy-
nikającymi z umowy. 

Powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsia-
dów. Może założyć w  najętym mieszkaniu oświetlenie elektryczne, gaz, 
telefon, radio i  inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia 
sprzeciwia się przepisom albo zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli najemca 
wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu po-
rządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni ko-
rzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wy-
powiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
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WAŻNE

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bez-
płatnego używania ani go podnająć.

Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą 
stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ogra-
nicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego za-
mieszkiwania. Oznacza to, że właściciel może wybrać osobę zobowiązaną do za-
płaty i domagać się od niej spłaty całości zadłużenia (art. 6881 k.c.). 

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują:
■■ małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
■■ dzieci najemcy i jego współmałżonka (wnuk zmarłego nie należy do upraw-

nionych),
■■ inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimen-

tacyjnych,
■■ osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Wymienione osoby wstępują w stosunek najmu mieszkania, jeżeli stale 
zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie bra-
ku wymienionych osób stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Osoby, 
które wstąpiły w stosunek najmu, mogą wypowiedzieć właścicielowi umowę 
najmu z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa była zawar-
ta na czas oznaczony.

Stan techniczny lokalu
Przed wydaniem lokalu najemcy strony powinny sporządzić protokół, w któ-

rym określą stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji 
i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie mieszkania. Na-
jemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na 
podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Jeżeli lo-
kator w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów wyposażenia, 
przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem 
istniejącym w dniu objęcia lokalu i w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty obli-
cza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia. Aby uwiarygodnić żąda-
ne kwoty, trzeba dysponować fakturami, a przynajmniej paragonami ze sklepów.

Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez na-
jemcę z naruszeniem przepisów i przywrócenia poprzedniego stanu, jeżeli 
nie naruszy to substancji lokalu, albo zatrzymać ulepszenia za zwrotem ich 
wartości uwzględniającej stopień zużycia.

Zdarza się, że w wynajmowanym mieszkaniu dochodzi do poważnej awa-
rii. W  takim przypadku lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić 
mieszkanie w celu jej usunięcia. 
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Rozdział 2.
Umowa o najem okazjonalny

Właściciele lokali mieszkalnych (osoby fizyczne nieprowadzące działalno-
ści gospodarczej w zakresie wynajmu) mogą je wynajmować na podstawie 
umów o najem okazjonalny. Umowy najmu okazjonalnego nie mogą zawie-
rać osoby, które wynajmują lokale mieszkalne profesjonalnie, np. kamienicz-
nicy.  

Umowa najmu okazjonalnego musi zawierać:
■■ oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się przez 

niego egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu na pod-
stawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lo-
kalu,
■■ wskazanie przez najemcę innego lokalu, w  którym będzie mógł on za-

mieszkać w przypadku egzekucji z najmowanego lokalu,
■■ oświadczenie właściciela lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowa-

ny, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

Właściciel lokalu musi zgłosić zawarcie umowy naczelnikowi urzędu skar-
bowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 14 dni 
od rozpoczęcia najmu. Jeśli nie wypełni tego obowiązku, umowa zawarta po-
między stronami będzie zwykłą umową najmu, którą regulują przepisy Ko-
deksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.

Najem okazjonalny to korzystne rozwiązanie dla wynajmujących (właści-
cieli lokali). Nie muszą oni występować z powództwem eksmisyjnym. Wystar-
czy bowiem, aby wynajmujący doprowadził do nadania klauzuli wykonalno-
ści aktowi notarialnemu, w którym lokator dobrowolnie poddał się egzekucji. 
W przypadku najmu okazjonalnego nie ma konieczności zapewnienia loka-
torowi lokalu socjalnego czy też pomieszczenia tymczasowego. Eksmitowany 
lokator zostaje przeniesiony do mieszkania, które sam wskazał przy zawarciu 
umowy. Eksmisję z lokalu wynajmowanego okazjonalnie można przeprowa-
dzić niezależnie od pory roku i statusu najemcy.
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Rozdział 3.  
Podatek dochodowy 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2004 r. (sygn. akt I CK 
513/03), „podstawowym obowiązkiem najemcy jest uiszczanie czynszu. Dzia-
łania osoby trzeciej nie mogą tego obowiązku uchylić”. Czynsz stanowi rzecz 
jasna przysporzenie majątkowe wynajmującego, a każde przysporzenie ma-
jątkowe przekłada się na skutki podatkowe. W przypadku umowy najmu pro-
blemów podatkowych pojawia się wiele.

WAŻNE

Umowy najmu nie trzeba rejestrować w urzędzie skarbowym. Nie trzeba też od 
niej płacić opłaty skarbowej ani podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Umowy najmu nie trzeba rejestrować w urzędzie skarbowym, jednak mo-
żemy być zobowiązani do przedstawienia jej w urzędzie skarbowym w trak-
cie czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowej. W takim przypadku 
odmowa przedstawienia umowy organom skarbowym jest niedopuszczalna.

W podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z umowy najmu 
mogą być opodatkowane jego dwoma rodzajami, czyli:
■■ zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych płaco-

nym według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) albo
■■ podatkiem dochodowym płaconym według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). 
Zdarza się jednak, że w  pewnych sytuacjach przychód z  umowy najmu 

nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Brak obowiąz-
ku podatkowego w podatku dochodowym jest jednak absolutnym wyjątkiem. 

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO

n Brak obowiązku podatkowego z tytułu najmu
Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatniczka wynaję-
ła swojemu mężowi przed zawarciem związku małżeńskiego, tj. przed 29 kwietnia 
2006 r., pokój w swoim mieszkaniu na cele prowadzonej przez męża działalności go-
spodarczej, ponieważ było to konieczne do zarejestrowania działalności gospodarczej 
w urzędzie skarbowym. (…) Mąż nie wykazuje kwot z tytułu opłat za najem w kosz-
tach prowadzonej działalności gospodarczej. Pomiędzy małżonkami istnieje ustawo-
wa wspólność majątkowa. (…) Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż należałoby z tej 


