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Lorem internetowa*
Ulga
ipsum dolor

Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw.
„ulgi internetowej”.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi internetowej?
Wówczas, gdy:
1) poniosłeś w roku podatkowym wydatki za użytkowanie
Internetu oraz
2) posiadasz dokumenty potwierdzające ich poniesienie
zawierajace w szczególności: dane identyfikujące
Ciebie, jako kupującego usługę, dane sprzedającego
(dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej
usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT).

UWAGA!
Faktura VAT za użytkowanie Internetu otrzymana
od operatora zarówno w formie papierowej, jak
i elektronicznej (np. przesłana na podany przez
Ciebie adres e-mail lub udostępniona na stronie
internetowej operatora) - „tzw. ekofaktura” - stanowi
podstawę do skorzystania z ulgi internetowej.

Jak obliczyć kwotę ulgi?
Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od
miejsca, w którym z niego korzystasz jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi mieszczą się bowiem zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np.
w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym
za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie
komórkowym, jak również w kawiarence internetowej.
Jeśli jednak dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług
kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.
*Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.

2

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

1

Sposób dokonywania odliczeń
Odliczenia ulgi możesz dokonać:

UWAGA!
Ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu możesz odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł.
Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków
poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet.

Przykład 1
W 2011 r. podatnik korzystał z Internetu zarówno w kawiarence internetowej, jak i we własnym domu. Za użytkowanie Internetu w kawiarence internetowej posiada rachunki
na kwotę 250 zł, a za Internet w domu podatnik otrzymał
od operatora usług internetowych e-mailem faktury VAT na
kwotę 300 zł, z czego 100 zł wyniosły koszty instalacji sieci. Zatem podatnik ma prawo odliczyć kwotę 450 zł, tj. bez
wydatków poniesionych na instalację sieci Internet.
Przykład 2
W 2011 r. za korzystanie z usług dostępu do telewizji kablowej, telefonu stacjonarnego i Internetu firma wystawiła faktury VAT na kwotę 1500 zł, z czego 800 zł za usługi
internetowe. A zatem odliczeniu od dochodu, w ramach
ulgi internetowej, podlegają poniesione wydatki w kwocie
760 zł, tj. do wysokości przysługującego limitu.
Jeśli płacisz za Internet wspólnie z osobą zamieszkującą
razem z Tobą (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), co
potwierdzają dokumenty stwierdzające poniesienie wydatków wystawione na imię i nazwisko osób ponoszących te
wydatki, to każdemu z Was przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu.
Przykład 3
W 2011 r. małżonkowie otrzymali od operatora telefonii
komórkowej faktury VAT wystawione na imiona i nazwiska
obojga na kwotę 4000 zł, z czego 2300 zł za usługi sieci
Internet. Limit ulgi wynosi 760 zł dla każdego podatnika,
stąd każdy z małżonków może odliczyć maksymalnie taką
właśnie kwotę od dochodu.
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1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych („ustawa o podatku
dochodowym”) na zasadach ogólnych, według skali
podatkowej, przy czym może to nastąpić:
• w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników
uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze
– podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane
odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, do którego
należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O,
• po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT- 37, do których należy dołączyć
informację o odliczeniach PIT/O;
2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne („ustawa
o ryczałcie”), przy czym może to nastąpić zarówno
w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego
zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT-28, do którego
należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

UWAGA!
Możesz odliczyć od dochodu wydatki za użytkowanie Internetu, o ile nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku
dochodowym lub nie odliczyłeś ich od przychodu na
podstawie ustawy o ryczałcie albo nie otrzymałeś
w jakiejkolwiek formie ich zwrotu. I odwrotnie, możesz odliczyć wydatki za użytkowanie sieci Internet
na podstawie ustawy o ryczałcie, jeżeli nie zostały
one odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym.
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Podsumowanie

Ulgę internetową odliczasz od dochodu albo
przychodu (na podstawie ustawy o ryczałcie)

.
.
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Ulga ta jest limitowana, możesz odliczyć poniesione wydatki do wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym 760 zł

Jeżeli wydatki z tytułu użytkowania Internetu ponosisz wspólnie z inną osobą (np. małżonkiem,
dzieckiem, rodzicem), co wynika z dokumentów
stwierdzających ich poniesienie, każdemu z Was
przysługuje ulga z odrębnym limitem odliczeń

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307,
z późn. zm.),
• ustawa 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.).

Broszura ma charakter informacyjny
i nie stanowi wykładni prawa

Odliczenia z tytułu poniesionych wydatków dokonujesz na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie
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Z telefonu stacjonarnego
tel. 801 055 055
Z telefonu komórkowego
tel. 22 330 03 30
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-18.00
Składanie deklaracji drogą elektroniczną
www.e-deklaracje.gov.pl

