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Uzyskując dochody z tytułu pracy najem-
nej wykonywanej za granicą, w większości 
przypadków należy rozliczyć się z nich tak-
że w Polsce. Należy o tym pamiętać szcze-
gólnie obecnie, gdy wiele osób mających 
miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje 
pracę za granicą.

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej 
za granicą podlega regulacjom zawartym w dwustronnych 
umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z generalną zasadą, obowiązującą w tego typu 
umowach, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wyko-
nywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jed-
nym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu 
tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest 
w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być 
opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, 
jak i w państwie, w którym wykonywano pracę.

Od tej ogólnej zasady umowy przewidują wyjątek, zgod- 
nie z którym wynagrodzenie za pracę najemną wykony-
waną w drugim państwie może być opodatkowane tylko 
w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodze-
nie. Będzie tak wtedy, gdy spełnione zostaną równocze-
śnie trzy warunki:

• odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie 
nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 
183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 
12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa) 
oraz

• wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub 
w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamiesz-
kania lub siedziby w drugim państwie oraz 

* Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.

Lorem ipsum dolorOpodatkowanie dochodów z pracy 
najemnej wykonywanej za granicą*
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• wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub 
stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim 
państwie.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, 
że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane za-
równo w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak 
i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie 
ma miejsce zamieszkania.

W takim przypadku, jeżeli osoba mająca miejsce zamiesz-
kania w Polsce uzyskuje dochody z tytułu pracy najemnej 
wykonywanej za granicą, które mogą być również opo-
datkowane w drugim państwie, podwójnemu opodatkowa-
niu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie 
właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania 
określonej w stosownej umowie o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.

MetOdy uNikaNia POdWójNegO OPOdatkOWaNia
W zawartych przez Polskę umowach występują dwie meto-
dy unikania podwójnego opodatkowania: 

• metoda wyłączenia z progresją,
• metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, 
z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda propor-
cjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją
Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wy-
łącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnię-
ty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. jednak dla 
ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – pod-
legającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę 
podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z do-
chodem osiągniętym za granicą.
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Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy 
zawarte z: albanią, austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, 
Czechami, danią, estonią, Finlandią, Francją, grecją, in-
donezją, irlandią, japonią, kanadą, kuwejtem, Litwą, Ło-
twą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej afryki, 
Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, tunezją, turcją, 
ukrainą, Wielką Brytanią i irlandią Północną oraz Włocha-
mi.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podat-
nik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

• osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu 
w Polsce według skali podatkowej,

• będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia 
rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem 
lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla 
osób samotnie wychowujących dzieci.

Metoda odliczenia proporcjonalnego
Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód 
osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od 
należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za gra-
nicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podat-
ku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany 
w obcym państwie. 

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. 
w umowach zawartych z: Belgią, Holandią, kazachstanem, 
Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego 
obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzy-
skanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy 
oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne do-
chody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.
jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga do-
chody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płat-
nika, to ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na 
podatek dochodowy w wysokości 18% tych dochodów 
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(może również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze 
skali podatkowej), w terminie do 20 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. jeżeli termin 
płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatko- 
wego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zezna- 
nia. Przy wpłaceniu zaliczki podatnik również może odli-
czyć – w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za 
granicą.

Przykłady:
Metoda wyłączenia z progresją:

a) dochód uzyskany w Polsce = 20 000 zł

b) dochód uzyskany za granicą = 30 000 zł

c) razem dochód (a+b) = 50 000 zł

d) podatek polski wg skali podatkowej 
    od 50 000 zł = 8443,98 zł

e) stopa procentowa (d:c) = 16,89%

f) podatek do zapłacenia w Polsce: 
   16,89% x 20 000 zł 
   minus zaliczki wpłacone w Polsce

= 3378 zł

Metoda proporcjonalnego odliczenia:

a) dochód uzyskany w Polsce = 30 000 zł

b) dochód uzyskany za granicą = 20 000 zł

c) podatek zapłacony za granicą = 5000 zł

d) razem dochód (a+b) = 50 000 zł

e) podatek polski wg skali podatkowej 
    od 50 000 zł = 8443,98 zł

f) podatek zagraniczny do odliczenia 
   od podatku polskiego:
   8443,98 zł x 20 000 zł  : 50 000 zł = 3377,59 zł

g) podatek do zapłacenia w Polsce: 
   8443,98 zł - 3377,59 zł       
   minus zaliczki wpłacone w Polsce

= 5066,39 zł

Wynika z tego, że obowiązek złożenia w Polsce zezna-
nia podatkowego nie powstaje jedynie w przypadku, gdy 
podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązu-
jąca umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójne-
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go opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją i nie 
uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego docho-
du podlegającego opodatkowaniu w Polsce według ska-
li podatkowej (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego 
z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany 
dla osób samotnie wychowujących dzieci). W każdym in-
nym przypadku osoba osiągająca dochody z zagranicy, za-
mieszkała w Polsce, będzie mieć obowiązek rozliczenia się 
w polskim urzędzie skarbowym.

uStaLeNie dOCHOdu dO OPOdatkOWaNia
Sposób obliczania dochodu do opodatkowania jest taki 
sam bez względu na kraj uzyskania wynagrodzenia za pra-
cę najemną oraz na zastosowaną metodę zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu.

Przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć za 
każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozo- 
stawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy na-
kładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy o kwotę od-
powiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży 
służbowej za granicą.

Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju po-
dróży. kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysłu-
gujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podró-
ży służbowej. 

Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przy-
chody przelicza się na złote według kursu średniego walut 
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostat-
niego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu.

kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy 
obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz po- 
datek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote 
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według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego po-
przedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty po-
datku.

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) 
odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów 
(osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługu-
ją zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

OdLiCZeNia Od dOCHOdu
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych dochód ulega obniżeniu o kwotę potrąconych bądź 
zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne określo-
nych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odliczeniu podlegają również składki zapłacone do zagra-
nicznych systemów ubezpieczeń społecznych w krajach 
członkowskich ue lub w innym państwie należącym do 
eOg (europejski Obszar gospodarczy).

jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik wykaże dochód do 
opodatkowania, może skorzystać również z innych odli-
czeń od dochodu, np.:

• darowizn,
• wydatków rehabilitacyjnych.

dochód po odliczeniach stanowi podstawę opodatkowa-
nia. Podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych zło- 
tych i oblicza od niej podatek według obowiązującej w da-

uWaga! 

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 
określa warunki, których spełnienie jest konieczne 
do skorzystania z odliczeń.
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nym roku skali podatkowej oraz z uwzględnieniem zasad 
opisanych powyżej (przykłady).

OdLiCZeNia Od POdatku
Podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obni-
żeniu o kwotę pobranej bądź opłaconej składki na ubez-
pieczenie zdrowotne. Odliczenie to nie może jednak 
przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki.

Odliczeniu podlegają składki, o których mowa w ustawie 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz składki zapłacone do zagranicznych 
systemów ubezpieczeń zdrowotnych w krajach członkow-
skich ue lub w innym państwie należącym do eOg.

Ponadto od podatku dochodowego, pomniejszonego 
o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma 
prawo odliczyć np.:

• wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie 
mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytych,

• ulgę na dzieci.

dodatkowo, podatnik uzyskujący przychody z tytułu pracy 
najemnej wykonywanej za granicą, do których ma zasto-
sowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma prawo 
odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwo- 
tę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą 
różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą 
odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego 
za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów 
z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą metody 
wyłączenia z progresją (ulga, o której mowa w art. 27g usta- 
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu podatkowym albo ko-
rekcie zeznania podatek należny, ma prawo wskazać 
w tym zeznaniu jedną organizację pożytku publicznego 
działającą na podstawie przepisów regulujących działal-
ność pożytku publicznego oraz kwotę do przekazania na 
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rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% 
podatku należnego.

uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej 
za granicą, należy złożyć Pit-36. Wzory zeznań podatko-
wych wraz z broszurami informacyjnymi dotyczącymi ich 
wypełniania są dostępne na stronie internetowej Minister-
stwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl. Można je wydruko-
wać (także w wersji czarno-białej) i wypełnić. W przypadku 
gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnione zeznanie 
podatkowe można złożyć w polskim urzędzie konsularnym 
przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowe-
go. Można je także przesłać właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego pocztą, najlepiej za zwrotnym potwier-
dzeniem odbioru. jednakże termin uważa się za zacho-
wany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało nadane 
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 
(Poczty Polskiej). Zeznanie można także wysłać za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej. dane adresowe or-
ganów podatkowych oraz numery rachunków są dostępne 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Załącznikiem do powyższego zeznania podatkowego jest 
w szczególności formularz Pit/Zg oraz Pit/O. W załączni-
ku Pit/Zg podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności 
wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położo-
nych za granicą oraz podatek zapłacony za granicą, roz-

uWaga! 

Poza uzyskaniem dochodów opodatkowanych, po-
datnik musi spełniać pozostałe warunki wymienione 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, które są konieczne do skorzystania z odliczeń.

Więcej o odliczeniach i ulgach podatkowych na stro-
nie www.finanse.mf.gov.pl oraz w broszurach infor-
macyjnych dotyczących poszczególnych ulg i odli-
czeń.
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liczane w danym zeznaniu podatkowym. Załącznik składa 
się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Na-
tomiast w załączniku Pit/O podatnik wykazuje m.in. ulgę, 
o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
• dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodat-

kowania (Polska zawarła takie umowy z 86 państwa-
mi – wszystkie obowiązujące umowy są opublikowane 
w dzienniku ustaw, treść ich jest dostępna także w in-
ternecie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

– www.msz. gov. pl w zakładce internetowa Baza trak-
tatowa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finan-
sów — www. finanse. mf. gov.pl),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przy-
sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej (dz. u. z 2013 r. poz. 167),

• ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (dz. u. z 2015 r. poz. 121),

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. 
u. z 2015 r., poz. 581).

BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY 
I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA



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.portalpodatkowy.mf.gov.pl
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Ulga internetowa
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Ulga internetowa*

UWAGA! 
Odliczenia w ramach ulgi internetowej możesz dokonać wy-
łącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach 
podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie ko-
rzystałeś z tej ulgi.

*Stan prawny obowiązujący w 2015 r.

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodo-
wego od osób fizycznych i płacisz za użyt-
kowanie sieci Internet, sprawdź czy możesz 
skorzystać z tzw. ulgi internetowej.

Kiedy MOżeSz SKOrzyStAć z UlGi internetOWej?
Wówczas, gdy: 

1) poniosłeś w roku podatkowym wydatki z tytułu użytko-
wania sieci internet,

2) posiadasz dokumenty potwierdzające poniesienie wy-
datków z tytułu użytkowania sieci internet zawierające 
w szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupu-
jącego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy 
usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę 
zapłaty (np. faktury VAt, rachunki, dowód wpłaty, potwier-
dzenie przelewu) oraz

3) w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tej ulgi albo po 
raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za rok 2014.

jAKie WydAtKi MOżeSz OdliCzyć?
Odliczasz wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem in-
ternetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystasz 
oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno 
wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu 
np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania po-
przez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń 
mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.
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jAKĄ KWOtĘ MOżeSz OdliCzyć?
Ulga internetowa jest limitowana. limit roczny wynosi 
760 zł i dotyczy podatnika. Odliczasz zatem wydatki fak-
tycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowa-
nia sieci internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

W jAKi SPOSÓB dOKOnUjeSz OdliCzeŃ?
jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego obli-
czanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali 
podatkowej (np. uzyskujesz dochody z pracy), odliczeń do-
konujesz od dochodu.

jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego obliczane-
go w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
(tę formę opodatkowania wybrałeś np. dla opodatkowania 
przychodów uzyskiwanych z prywatnego najmu mieszka-
nia), odliczeń dokonujesz od przychodu.

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym Pit-36, 
Pit- 37 lub Pit-28, do którego (których) dołączasz formu-
larz Pi t/O (informacja o odliczeniach).

jeżeli w roku podatkowym, wśród dochodów podlega-
jących opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy za-
stosowaniu skali podatkowej lub wśród przychodów 
podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, uzyskałeś dochody (przychody) z po-
zarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych 

lorem ipsum dolor

UWAGA! 

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesio-
nych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i ob-
sługę techniczną sieci internet.

jeżeli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych 
u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu 
stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę 
usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie interne-
tu.
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produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakte-
rze, z ulgi internetowej możesz skorzystać już w trakcie 
roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu 
(„ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu 
podatkowym). 

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zo-
stały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zo-
stały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w ja-
kiejkolwiek formie. i odwrotnie, odliczeniu na podstawie 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podle-
gają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od 
dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

PrzyKŁAdy
Przykład 1.
W roku podatkowym podatnik korzystał z Internetu zarów-
no w kawiarence internetowej, jak i we własnym domu. Za 
użytkowanie Internetu w kawiarence internetowej opłacił 
rachunki na kwotę 250 zł, a za Internet w domu e-faktury 
VAT otrzymane od operatora usług na kwotę 300 zł, z cze-
go 100 zł wyniosły koszty instalacji sieci. Zatem podatnik 
ma prawo odliczyć kwotę 450 zł, tj. bez wydatków poniesio-
nych na instalację sieci Internet.

Przykład 2.
W roku podatkowym za korzystanie z usług dostępu do te-
lewizji kablowej, telefonu stacjonarnego i Internetu firma 

UWAGA!
 
Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie 
znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku 
podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.
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wystawiła faktury VAT na kwotę 1500 zł, z czego 800 zł za 
usługi internetowe. Odliczeniu w ramach ulgi internetowej 
podlegają zatem wydatki do kwoty 760 zł, tj. do wysokości 
przysługującego limitu. 
Jeśli umowę dostępu do Internetu zawarło wspólnie kilka 
osób (np. żona i mąż) i opłacone faktury VAT, dokumentu-
jące poniesienie wydatków, wystawione są na ich imiona 
i nazwiska, wówczas każdej z tych osób przysługuje pra-
wo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Waż-
ne jest jednak, żeby tej samej kwoty nie odliczyć dwa razy.

Przykład 3.
Małżonkowie w umowie o świadczenie usługi dostępu do 
Internetu wpisani są razem jako odbiorcy tej usługi. W roku 
podatkowym za użytkowanie Internetu otrzymali i opłacili 
faktury VAT wystawione na imiona i nazwiska ich obojga 
na łączną kwotę 1000 zł. Mąż korzystał już z ulgi interneto-
wej w zeznaniu za rok 2013 i 2014 i dlatego ulga już mu nie 
przysługuje. Żona nigdy wcześniej nie korzystała z tej ulgi  
i jako kupująca usługę dostępu do Internetu oraz ponoszą-
ca wydatki z tego tytułu może w zeznaniu za 2015 r. skorzy-
stać z ulgi internetowej do wysokości 760 zł.

Przykład 4.
Podatniczka w roku podatkowym ze swojego konta ban-
kowego opłaciła faktury VAT za usługę dostępu do Inter-
netu, wystawione na imię i nazwisko jej ojca, który zawarł 
umowę z dostawcą tej usługi. Podatniczka nie spełnia za-
tem wszystkich warunków uprawniających do skorzystania 
z ulgi. Aby móc skorzystać z ulgi internetowej osoba do-
konująca zapłaty za usługę dostępu do sieci Internet musi 
być jednocześnie kupującym tę usługę (stroną kupującą/
odbiorcą usługi w umowie dotyczącej nabycia usługi dostę-
pu do Internetu).

Przykład 5.
Podatnik korzystał z ulgi internetowej w zeznaniu za rok 
2013 i 2014. W roku podatkowym podatnik poniósł dal-
sze wydatki z tytułu użytkowania Internetu i chciałby je 
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uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Nie może jednak 
tego uczynić, gdyż korzystał już z tej ulgi w dwóch latach 
podatkowych.

Przykład 6.
Podatnik posiada dokument stwierdzający poniesienie wy-
datku z tytułu użytkowania Internetu w roku podatkowym 
w kwocie 600 zł. Dotychczas z ulgi internetowej korzystał 
tylko raz, tj. w rozliczeniu za rok ubiegły. Jednakże nie 
wszystkie wydatki poniesione w roku ubiegłym udało mu się 
odliczyć z uwagi na bardzo niski dochód, jaki wówczas uzy-
skał z wakacyjnej umowy zlecenia. Obecnie podatnik ma 
wątpliwości, czy może skorzystać z ulgi internetowej za rok 
podatkowy oraz czy może w bieżącym zeznaniu uwzględnić 
te wydatki, które nie znalazły pokrycia w jego dochodach za 
rok poprzedni. W tym przypadku  podatnik w zeznaniu po-
datkowym za rok podatkowy może jeszcze skorzystać z ulgi 
internetowej, z tym że w kwocie odliczenia może uwzględ-
nić wyłącznie wydatki poniesione w roku podatkowym (wy-
datki poniesione w roku ubiegłym nie podlegają odliczeniu 
w bieżącym zeznaniu). 

Podsumowanie

Odliczenia dokonuje się na podstawie dokumentów 
stwierdzających ich poniesienie, identyfikujących po-

datnika jako kupującego/odbiorcę usługi

jeśli umowę dostępu do internetu zawarło wspólnie 
kilka osób, to każdej z tych osób przysługuje prawo 
do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu, pod 
warunkiem, że posiada ona dokumenty potwierdzają-

ce poniesienie wydatków z tego tytułu

limit roczny ulgi internetowej wynosi 760 zł 
i dotyczy podatnika

Ulgę internetową odlicza się od dochodu w Pit-36/
Pit-37 albo od przychodu w Pit-28, załączając do ze-

znania Pit/O

Ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie nastę-
pujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie 
poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego 

odliczenia
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Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez oso-

by fizyczne (dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY 
I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie 
ulgi internetowej możesz zwrócić się o wydanie w twojej indywidu-
alnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Więcej informacji na temat interpretacji indywidualnych znajdziesz 
na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.



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.portalpodatkowy.mf.gov.pl
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1% podatku dla
organizacji pożytku
publicznegoMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa 
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Jeżeli JesteŚ podatnikieM podatku dochodo-
Wego od osób Fizycznych i chciałbyŚ aby 1% 
podatku od tWoich dochodóW (pRzychodóW) 
tRaFił na konto WybRaneJ opp, Możesz to 
uczynić W następuJący sposób:

I.
Wybierz OPP.
Wyboru opp dokonujesz z wykazu organizacji uprawnio-
nych do otrzymania 1% podatku.
 
Wykaz ten, w formie elektronicznej, prowadzi Minister Ro-
dziny, pracy i polityki społecznej (MRpips) i nie później 
niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na swo-
jej stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej 
www.mpips.gov.pl i www.mrpips.gov.pl.

W odniesieniu do każdej opp wykaz zawiera m.in. numer 
wpisu do krajowego Rejestru sądowego (kRs) potrzebny 
do złożenia wniosku.

II.
Złóż wniosek.
W zeznaniach podatkowych:

• pit-28,
• pit-36,
• pit-36l,
• pit-37,

znajduje się blok „Wniosek o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”. 

Jeśli podasz w nim kRs wybranej organizacji (patrz pkt i) oraz 
kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne 
ze złożeniem wniosku. W jednym zeznaniu podatkowym 
możesz wskazać tylko jedną opp. Jeżeli składasz więcej 
zeznań, w każdym z zeznań możesz wskazać inną opp.

*stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)*

• pit-38,
• pit-39,
• pit-cFc



4 Ministerstwo Finansów

III.
Złóż w ustawowym terminie zeznanie podatkowe albo 
jego korektę1.

zeznanie podatkowe złóż: 
do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, 
w przypadku:

• pit-28,
do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, 
w przypadku:

do końca dziewiątego miesiąca roku następującego po roku 
podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku:

• pit-cFc.
Jeśli składasz korektę ww. zeznania, złóż ją nie później niż1:
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 
w przypadku:

• pit-28,
do 31 maja roku następującego po roku podatkowym, w przy-
padku:

uWaga!
 
Wniosek wypełniasz wyłącznie w zeznaniu podat-
kowym złożonym przed upływem terminu dla jego 
złożenia albo w korekcie tego zeznania złożonej nie 
później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla 
złożenia zeznania podatkowego (patrz pkt iii).

zadeklarowana kwota na rzecz wybranej opp nie 
może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu ban-
kowego.

• pit-36, 
• pit-36l,
• pit-37, 

• pit-38, 
• pit-39,

• pit-36, 
• pit-36l, 
• pit-37, 

• pit-38, 
• pit-39,
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do końca dziesiątego miesiąca roku następującego po roku 
podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku:

• pit-cFc.

IV.
Zapłać podatek.
dla potrzeb przekazania 1% podatku, zapłaty podatku na-
leżnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla opp, 
należy dokonać nie później niż w terminie1: 
do 31 marca roku następującego po roku podatkowym z:

• pit 28,
do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym z:

do końca jedenastego miesiąca roku następującego po roku 
podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku:

• pit-cFc.

RealizacJa Wniosku
przekazania kwot wskazanych we wniosku dokonuje na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla zło-
żenia zeznania podatkowego w terminie od maja do lipca 
roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku, gdy kwota wskazana we wniosku przekra-
cza 1% podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego 
przekazuje kwotę w wysokości odpowiadającej 1% podat-
ku należnego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół oraz po uwzględnieniu kosztów przelewu ban-
kowego.

przekazanie środków następuje na rachunek bankowy po-
dany przez opp zgodnie z przepisami ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. nie musisz go 
znać i podawać w składanym zeznaniu podatkowym.

• pit-36, 
• pit-36l, 
• pit-37, 

• pit-38, 
• pit-39,
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naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 
1% podatku na rzecz opp, jeżeli:

1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru 
rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% 
podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy, 

2) organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego 
przez MRpips (patrz pkt i),

3) nie podałeś we wniosku kRs wybranej organizacji lub 
podałeś kRs, którego nie zawiera wykaz prowadzony 
przez MRpips.

inFoRMacJe dodatkoWe
1. W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio 

w jego korekcie) możesz dodatkowo podać informacje, 
które w twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdyspo-
nowanie pieniędzy z 1% przez opp. Jest to tzw. cel 
szczegółowy. pozycja przeznaczona do jego wpisania 
znajduje się w bloku „informacje uzupełniające” tuż 
po „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”.

2. informacje o podanym celu szczegółowym urząd skar-
bowy prześle opp we wrześniu roku następującego 
po roku podatkowym jako uszczegółowienie przekaza-
nych kwot. ostateczną decyzję o tym, na jaki cel opp 
wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% 
(nawet w przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podej-
muje jednak sama organizacja.

3. W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio 
w jego korekcie) można wyrazić zgodę, aby naczelnik 
urzędu skarbowego przekazał opp dane identyfikacyj-
ne i adresowe osób, które wypełniły wniosek oraz wy-
sokość kwoty podanej we wniosku. Wystarczy w tym 
celu zaznaczyć w zeznaniu podatkowym kwadrat „Wy-
rażam zgodę” w bloku „informacje uzupełniające”.

4. Jeżeli po przekazaniu 1% na rzecz opp obniżeniu ule-
gnie podatek należny (np. w wyniku korekty zeznania 
albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata 
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zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę 
ponad środki już przekazane a możliwe do przekaza-
nia po obniżeniu podatku należnego. 

5. emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzy-
mali pit-40a mogą także przekazać 1% podatku. Wy-
starczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia 
podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie po-
datkowe wraz z wnioskiem o przekazanie 1%. Mogą 
to zrobić w tradycyjny sposób, tj. składając papierowe 
zeznanie podatkowe bezpośrednio w urzędzie skar-
bowym lub wysyłając pocztą, albo za pośrednictwem 
internetu, w tym z wykorzystaniem usługi wstępnie wy-
pełnionego zeznania (pFR pit-37) udostępnionej na 
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

6. o tym jakie opp mogą być ujęte w wykazie prowa-
dzonym przez MRpips oraz zasady jego prowadze-
nia, określają przepisy ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, będące we właściwości 
MRpips.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. 
zm.),

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podat-
kowa (dz. u. z 2015 r. poz. 613, 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.),

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2016 r., 
poz. 239).

bRoszuRa Ma chaRakteR inFoRMacyJny, nie 
stanoWi Wykładni pRaWa

1 Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wol-
ny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 ustawy – ordynacja podatkowa). 




