
Ulga na internet

Na postawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnik opłacający ryczałt od

przychodów ewidencjonowanych, może skorzystać z ulgi na internet określonej w ustawie

o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 26 ust. 1 pkt 6a.

Jak wynika ze wskazanego przepisu, odliczeniu od przychodu podlegają

wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet,

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Odliczenie to przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie

następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te

lata nie korzystał z tej preferencji.

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją,

rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną - nie

jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania.

Warunkiem skorzystania z preferencji jest posiadanie dokumentu stwierdzajacego poniesienie

wydatku, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i

dane identyfikujące sprzedającego usługę,  rodzaj zakupionej usługi oraz  kwotę zapłaty.

Ulga ta dotyczy opłaty za internet faktycznie poniesionej. Podatnik powinien więc posiadać

dokumenty poświadczające opłacenie wydatków, np potwierdzenie przelewu.



Przykład

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą i opodatkowuje swoje przychody ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych. W 2022 poniósł wydatki z tytułu opłat za użytkowanie
internetu stacjonarnego w miejscu zamieszkania (wydatki prywatne). Wszystkie wydatki ma
udokumentowane fakturami od dostawcy internetu. Wyniosły one 900 zł.

Wariant I - Pan Jan korzystał już z ulgi na internet w latach 2018-2019

W tej sytuacji podatnik nie ma prawa do odliczenia wydatków poniesionych na internet od

przychodu w PIT-28 za 2022 rok.

Wariant II - Pan Jan skorzystał z ulgi internetowej pierwszy raz w PIT-28 za 2020 rok

W tej sytuacji podatnik również nie może skorzystać z ulgi internetowej w PIT-28 za 2022 rok,

ponieważ nie spełnia ustawowego warunku rozliczenia ulgi w okresie dwóch kolejnych lat

podatkowych.

Wariant III - Pan Jan skorzysta z ulgi internetowej po raz pierwszy w PIT-28 za 2022 rok

Pan Jan ma prawo do skorzystania z ulgi na internet w zeznaniu PIT-28 za 2022 rok. Odliczy

jednak od przychodu wydatki do limitu 760 zł.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik uzyskuje przychody

opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń

tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w



roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi

stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-28 poprzez załącznik PIT/O.


