
Ulga na terminal płatniczy

Jednym z przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. jest

art. 19a dodany w ustawie z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców. Z przepisu tego wynika

obowiązek zapewnienia umożliwienia dokonywania płatności bezgotówkowej. Zgodnie

z nim, przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym

działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem

przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu

pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

Jednocześnie ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania z ulgi na terminal.

W art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawodawca wskazał, że podatnik

opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od tych przychodów

wydatki określone w art. 26hd ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały

odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym. W przypadku dokonywania

odliczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisy ust. 3 i art. 26hd ustawy o podatku

dochodowym stosuje się odpowiednio.

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.

Natomiast odliczenie o którym mowa w art. 26hd ustawy o pdof  to ulga na terminal.

Na czym zatem polega omawiana ulga?

Adresaci ulgi mogą odliczyć od podstawy opodatkowania:

a) wydatki na nabycie terminala płatniczego

b) wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego

- poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęli przyjmowanie płatności przy użyciu

terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2.500 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,

2) 1.000 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników innych niż określonych w pkt 1.

Preferencja dotyczy więc wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnicy

rozpoczęli przyjmowanie płatności przy użyciu terminala oraz w roku następującym po tym

roku. Dodatkowo kwota odliczenia podlega limitowaniu.



Podatnicy spełniający poniżej wskazane warunki mogą również odliczyć kwotę odpowiadającą

200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z

obsługą transakcji płatniczych, nie więcej jednak niż 2.000 zł w roku podatkowym:

- posiadają status małego podatnika

- mają prawo do otrzymania w roku podatkowym zwrotu różnicy podatku o której mowa

w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, na zasadach określonych w art.

87 ust. 6d-6l tej ustawy:

a) przez co najmniej siedem miesięcy - w przypadku podatnika, o którym mowa w

art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

b) 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

Odliczenie to przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

Należy pamiętać że w przypadku podatników, którym w związku z poniesionymi wydatkami na

nabycie oraz obsługę terminala przysługuje odliczenie zarówno w pierwszej formie, tj. do limitu

2.500 zł lub 1.000 zł., jak również odliczenie w drugiej formie czyli w wysokości 200%

wydatków do limitu 2.000 zł., mogą oni skorzystać tylko z jednego wybranego odliczenia.

Kwota odliczeń w ramach ulgi, nie może przekraczać kwoty przychodu/dochodu uzyskanego

przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.



Jakie dokładnie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi?

Ustawodawca wskazał, że w ramach ulgi podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania

wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji

płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Wyjaśnił jednocześnie, że przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu

terminala płatniczego rozumie się:

- opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a-19ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814): opłatę interchange, opłatę

akceptanta, opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty

płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie stanowiącą przychód

organizacji kartowej,

- opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu,

dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Terminal płatniczy jest to natomiast urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności

bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że za kwotę wydatków uważa 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.



Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zwrócone podatnikowi w

jakiejkolwiek formie lub odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym

podatku dochodowym.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Z ulgi nie skorzystają podatnicy którzy przyjmowali płatności przy użyciu terminala płatniczego

w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczęli

przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. Dotyczy to np. użycia terminala po

okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Ustawodawca przewidział również ograniczenie w stosowaniu ulgi dla podatników, którzy

zapewnili możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego, korzystając z

programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy

użyciu terminala płatniczego. Podatnicy ci mogą skorzystać z odliczenia w roku podatkowym, w

którym zaprzestali korzystania z programów finansujących zwrot wydatków związanych z

obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po

tym roku.

Ograniczenia te dotyczą jednak tylko odliczenia w formie wskazanej w art. 26hd ust. 1 ustawy o

pdof. Odliczenie przewidziane dla małych podatników w art. 26hd ust. 2 ustawy o pdof nie

podlega ograniczeniu.

Kiedy dokonać odliczenia?

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



Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podatnika podlega

odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących

bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.


