
 

Rodzaj ulgi  Wysokość/limit ulgi Co można odliczyć w ramach ulgi Dokumenty uprawniające do 
skorzystania z ulgi 

internetowa maksymalnie 760 zł  wydatki na użytkowanie internetu, 
niezależnie od miejsca korzystania z sieci 
i formy dostępu do internetu  

dokumenty potwierdzające 
poniesione wydatki (np. 
potwierdzenie przelewu) 

darowizna na cele 
pożytku publicznego 
i kultu religijnego 

maksymalnie 6% dochodu darowizna na rzecz organizacji 
pozarządowych prowadzących 
działalność pożytku publicznego  
oraz Kościołów 
(także na podmioty, które nie mają 
statusu organizacji pożytku publicznego, 
ale spełniają warunki określone w 
ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie)  

darowizna pieniężna - dowód 
wpłaty na konto obdarowanej 
organizacji, darowizna 
niepieniężna – dokument, z 
którego wynikają dane 
identyfikujące darczyńcę, 
wartość takiej darowizny oraz 
oświadczenie,  że obdarowany ją 
przyjął 

darowizna na 
działalność 
charytatywno-
opiekuńczą 
kościelnej osoby 
prawnej  

od dochodu można obliczyć 
całą darowiznę (do 
wysokości dochodu) 

darowizny na rzecz Kościoła katolickiego Potwierdzenie przelewu na 
rachunek obdarowanego, jego 
pokwitowanie 
odbioru oraz – w okresie dwóch 
lat od dnia przekazania 
darowizny –. sprawozdanie 
kościelnej osoby prawnej (np. 
parafii), z którego wynika, że 
darowizna została przekazana na 
działalność charytatywno-
opiekuńczą 

dla honorowych 
krwiodawców 

w wysokości ekwiwalentu za 
pobraną krew, maksymalnie 
6% dochodu (130 zł na litr 
krwi lub jej składników) 

darowizna na rzecz jednostki 
organizacyjnej publicznej służby krwi (np. 
regionalne centrum krwiodawstwa) 

zaświadczenie od jednostki 
organizacyjnej publicznej służby 
krwi o ilości bezpłatnie pobranej 
krwi lub jej składników 

rehabilitacyjna bez limitu – m.in. wydatki na 
adaptację pomieszczeń do 
potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności,  
zakup sprzętu do 
rehabilitacji, odpłatny pobyt 
na leczeniu w uzdrowisku; 
limit 2280 zł – m.in. wydatki 
na używanie samochodu 
osobowego na potrzeby 
związane z koniecznym 
przewozem na niezbędne 
zabiegi 

wydatki na rzecz osób 
niepełnosprawnych, mieszczące się w 
zamkniętym katalogu odliczeń  

dokumenty potwierdzające 
poniesienie wydatków lub inne 
dowody niezbędne do ustalenia 
prawa do odliczenia (np. 
certyfikat potwierdzający status 
psa asystującego osobie 
niepełnosprawnej, skierowanie 
na zabiegi rehabilitacyjne) 

na nabycie nowych 
technologii 

50% poniesionych 
wydatków (do wysokości 
dochodu, ale ewentualną 
nadwyżkę można odliczać 
przez kolejne 3 lata) 

zakup nowych technologii (wiedzy 
technologicznej w postaci wartości 
niematerialnych i prawnych) przez osoby 
fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na zasadach ogólnych 

dokumenty potwierdzające 
poniesienie wydatków, 
wpisanych do ewidencji środków 
trwałych i wartości  
niematerialnych i prawnych 
firmy 

odliczenie składek na 
ubezpieczenia 
społeczne 

równowartość składek 
zapłaconych lub 
potrąconych przez płatnika 
w 2011 r.  

składki na ubezpieczenia społeczne 
(emerytalne, rentowe, wypadkowe 
chorobowe), pod warunkiem, że nie 
zostały wcześniej zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów (w przypadku 
przedsiębiorców) 

w przypadku bezpośrednich 
płatników (np. jednoosobowych 
przedsiębiorców) 
dowód wpłaty składek lub 
zaświadczenie z ZUS 


