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 Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności 
gospodarczej może odliczyć od podstawy obliczenia podatku 
wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki 
związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu 
terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w 
którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu 
terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku.

Ulga jest ograniczona kwotowo.



●  Wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych

● 19a) opłata interchange – opłatę interchange w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) 
2015/751;(oznacza opłatę uiszczaną z tytułu transakcji bezpośrednio lub pośrednio (np. za 
pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy wydawcą a agentem rozliczeniowym zaangażowanymi 
w transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę. Kompensatę netto lub inne uzgodnione 
wynagrodzenie uznaje się za część opłaty interchange;)

● 19aa) opłata akceptanta – opłatę akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) 
2015/751; („opłata akceptanta” oznacza opłatę uiszczaną przez odbiorcę na rzecz agenta 
rozliczeniowego w związku z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o kartę;)

● 19ab) opłata systemowa – opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty 
płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o którym mowa w art. 2 pkt 20 
rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiącą przychód organizacji kartowej;



Kto skorzysta z ulgi ma terminale płatnicze?

Podatnicy opodatkowani:

● na ogólnych zasadach według skali podatkowej (PIT-36)
● według jednolitej 19% stawki podatku (PIT-36L)

● podatników podatku dochodowego od osób prawNych (CIT-8)
● ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)



Dwa warianty 
skorzystania z ulgi na 

terminale płatnicze



Wariant 1

 Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może odliczyć od 
podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 albo art. 30c ust. 2, wydatki na 
nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu 
terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności 
przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

2500 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia 
ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług;

1000 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.



Wariant 1

Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego 
korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji 
płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki, o których mowa w ust. 1, odlicza w roku 
podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z programów finansujących zwrot wydatków 
związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, i w roku 
następującym po tym roku.



Wariant 1

Ulgi tej nie stosuje się do podatnika, który przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego 
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym podatnik ponownie 
rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.



Wariant 1 - programy finansujące zwrot wydatków 
związanych z terminalem płatniczym 

Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego 
korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji 
płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz 
wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, odlicza w 
roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z programów finansujących zwrot wydatków 
związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, i w roku 
następującym po tym roku.



Wariant 2 - dla małych podatników VAT

Podatnik będący małym podatnikiem, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu 
różnicy podatku, na zasadach określonych dla zwrotu VAT w terminie 15-dniowym:

● przez co najmniej siedem miesięcy - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o 
podatku od towarów i usług, (rozliczającego się miesięcznie)

● przez co najmniej 2 kwartały - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o podatku 
od towarów i usług  (rozliczającego się kwartalnie)

- może odliczyć, w ramach ulgi na terminale, kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak 
niż 2000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik 
poniósł wydatki, przy czym przepisów art. 26hd ust. 6 i 7 nie stosuje się.



Wariant 2 - dla małych podatników VAT

Podatnik będący małym podatnikiem, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu 
różnicy podatku, na zasadach określonych dla zwrotu VAT w terminie 15-dniowym:

● przez co najmniej siedem miesięcy - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o 
podatku od towarów i usług, (rozliczającego się miesięcznie)

● przez co najmniej 2 kwartały - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o podatku 
od towarów i usług  (rozliczającego się kwartalnie)

- może odliczyć, w ramach ulgi na terminale, kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak 
niż 2000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik 
poniósł wydatki, przy czym przepisów art. 26hd ust. 6 i 7 nie stosuje się.

5 513 000 zł w 2022 roku



Podatnik, któremu ustawa daje możliwość skorzystania 
z jednego i drugiego wariantu musi skorzystać z 

którego skorzysta.



Warunki i zasady wspólne dla obu wariantów

● Kwota odliczenia, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 
dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności 
gospodarczej.

● Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i 
usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od 
towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie 
ustawy o podatku od towarów i usług.



Warunki i zasady wspólne dla obu wariantów

● Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały odliczone od 
przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

● Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono 
wydatki.

●  Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika 
podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć 
lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym 
poniesiono wydatek.



Dziękuję za uwagę :) 

Ewelina Dulęba 


