9 najważniejszych zasad
przy wyborze nieruchomości

pod wynajem

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI
| Zastanawiasz się nad zakupem mieszkania pod wynajem?
Chciałbyś, aby dana inwestycja przynosiła wysoką stopę
zwrotu i gwarantowała stałych najemców? Bierzesz pod
uwagę wykorzystanie swojej zdolności kredytowej przy
zakupie mieszkania?
Oto kilka najistotniejszych kwestii, które musisz
przeanalizować przy wyborze właściwej nieruchomości.

| Decydując się na zakup mieszkania, kluczową

kwestią jest wybór odpowiedniej lokalizacji.
Może być to oczywiście mieszkanie w ścisłym
centrum, ale sporym zainteresowaniem cieszą się
także nieruchomości położone blisko ośrodków
akademickich lub centrów biznesu.
Atrakcyjna lokalizacja wpływa także na
przyszłą wartość lokalu oraz gwarantuje stałe
zainteresowanie najmem.

2. POWIERZCHNIA LOKALU
| Niezmienną popularnością cieszą się mieszkania

stosunkowo niewielkie, kawalerki lub obiekty
dwupokojowe, w ramach których można
wydzielić niezależną, oddzielną kuchnię.

Tego typu nieruchomości są również najbardziej
płynne, tzn. można je w razie potrzeby w
stosunkowo krótkim czasie sprzedać.

3. CENA NIERUCHOMOŚCI
| Chcąc uzyskać wysoką stopę zwrotu z

inwestycji niezbędne jest znalezienie lokalu,
którego cena całkowita, ale i za 1m2 mieszkania,
nie będzie wysoka. Sporym atutem może
być zakup nieruchomości na początkowym
etapie inwestycji. Możemy wówczas wybrać
najatrakcyjniejsze lokale, gdyż podaż jest bardzo
duża oraz negocjować warunki nabycia.
Większość deweloperów podwyższa ceny
nieruchomości wraz ze zwiększającym się
zaawansowaniem prac budowlanych oraz
zmniejszającą się liczbą dostępnych lokali.

4. ROZKŁAD MIESZKANIA
| O atrakcyjności lokalu świadczy także rozkład

i wielkość poszczególnych pomieszczeń.
Nieruchomość powinna być funkcjonalna, jasna
(ekspozycja okien na strony świata) z dużym
balkonem lub przynależnym ogródkiem.
Dużym atutem są dodatkowe powierzchnie do
zagospodarowania, takie jak schowek, piwnica,
komórka lokatorska, garaż czy miejsce postojowe.
Dzięki dodatkowym powierzchnią można uzyskać
wyższą rentowność z najmu i szybciej wynająć
nieruchomość.

5. STANDARD WYKOŃCZENIA
| Nabywając mieszkanie powinniśmy zwrócić

uwagę na jakość zastosowanych materiałów
wykończeniowych takich jak podłoga, ściany,
drzwi i okna. Gwarantują one trwałość
nieruchomości, oferują zdrowy mikroklimat,
komfort akustyczny oraz zmniejszają koszty
użytkowania.
Tego typu informacji można szukać w opisie
technicznym projektu oraz umowie o
administrowanie inwestycją.

6. OTOCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO
| Najemcy przywiązują coraz większą uwagę do
otoczenia, w którym znajduje się nieruchomość.
Nie bez znaczenia jest opinia o dzielnicy, w której
zlokalizowana jest inwestycja oraz to czy osiedle
jest monitorowane i strzeżone.
Nabywając mieszkanie na wynajem należy
zwrócić uwagę na odległość do najbliższego
parku oraz terenów rekreacyjno-sportowych.
Optymalnie byłoby, gdyby na terenie osiedla
funkcjonowała siłownia, inne pomieszczenia
rekreacyjne, klub lub inne lokale dostępne dla
ogółu mieszkańców.
Niezmiernie istotna jest dostępność środków
komunikacji miejskiej, takich jak przystanki
autobusowe, tramwajowe oraz metro.

7. DEWELOPER
| Zakup nieruchomości jest niezwykle ważną

decyzją i powinna być ona poprzedzona także
wnikliwą analizą sprzedawcy, czyli dewelopera.
Nabycie mieszkania powinno być dokonane od
rzetelnego i wiarygodnego dostawcy. Należy
zatem zwrócić uwagę na kondycję finansową
dewelopera, jego doświadczenie i zrealizowane
dotychczas projekty.
Ważną kwestią jest również rzetelność
inwestora, która potwierdzana jest m.in. poprzez
przynależność do renomowanych organizacji
branżowych, liczne certyfikaty oraz opinie
klientów.
Warto także sprawdzić, czy firma znajduje się
w rankingach firm cieszących się największym
zaufaniem banków oraz czy Twój bank udzieli
kredytu na zakup mieszkania u wybranego
dewelopera.

8. FINANSOWANIE
| Nabycie nieruchomości wiąże się ze

sporymi wydatkami które można ponieść
z własnej kieszeni lub wykorzystać swoją
zdolność finansową i posiłkować się
kredytem hipotecznym. Niskie stopy
procentowe, akceptowane przez banki różne
źródła dochodów, szeroka oferta kredytów
hipotecznych stwarzają możliwość uzyskania
nisko oprocentowanego finansowania.
Wybór odpowiedniej nieruchomości połączony
z nisko oprocentowanym kredytem daje
możliwość otrzymywania nadwyżki finansowej,
którą właściciel mieszkania otrzymuje już po
uwzględnieniu raty kredytu i innych kosztów.
W ten sposób tworzymy przychód pasywny i
budujemy własny majątek korzystając z pieniędzy
banku. Dodatkowo uzyskujemy większą stopę
zwrotu od zainwestowanego kapitału własnego.
Więcej w tej dziedzinie można dowiedzieć się
analizując tematykę tzw. dźwigni finansowej.

9. OPTYMALIZACJA PODATKOWA
| W zależności od liczby posiadanych

nieruchomości oraz przychodów jakie z tego
tytułu otrzymujemy istnieje kilka sposobów
rozliczania przychodów z najmu.
Jedną z najpopularniejszych form jest
zryczałtowany podatek VAT w wysokości 8,5%
(bardzo niski w stosunku do podatku od np.
inwestycji kapitałowych, gdzie obowiązuje
stawka 19%).
Istnieją także inne rozwiązania optymalizujące
nasze przychody z najmu, dzięki którym
odsetki od kredytu hipotecznego stanowią
dodatkowy koszt dla właściciela nieruchomości.
Możemy amortyzować lokal, a środki wydane
na adaptację mieszkania także zmniejszają
obciążenia podatkowe.
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