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ULGI PODATKOWE  
DLA ON W 2010 R.
Zgodnie z  Ustawą z  dn. 26 lipca 1991 r. o  podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz. U. z  2000 r., Nr  14, poz. 176 
z  późn. zm.) podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi 
lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełno-
sprawne mogą odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę 
obliczenia podatku wydatki na cele rehabilitacyjne oraz te 
związane z  ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
W  przepisach tych jako osoby niepełnosprawne określa się osoby 
legitymujące się orzeczeniem o  znacznym, umiarkowanym lub też 
lekkim stopniu niepełnosprawności (lub legitymujących się orzecze-
niem równoważnym).

W przypadku odliczeń podatników, na których utrzymaniu pozo-
stają osoby niepełnosprawne jest to możliwe wówczas gdy dochody 
tych osób nie przekraczają kwoty limitu 9 120 zł.

CELE, KTÓRE UPRAWNIAJĄ DO 
ULGI REHABILITACYJNEJ

 � adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkal-
nych stosownie do  potrzeb wynikających z  niepełnosprawności 
(m. in. likwidację barier architektonicznych);

 � przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynika-
jących z niepełnosprawności;

 � zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzę-
dzi technicznych – niezbędnych w  rehabilitacji oraz ułatwiają-
cych wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospo-
darstwa domowego (m.in. przedmioty ortopedyczne, środki po-
mocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia ułatwiające komuni-
kowanie się);

 � zakup wydawnictw i  materiałów (pomocy) szkoleniowych, 
w  zależności od potrzeb wynikających z  niepełnosprawności: 
książki, broszury, kasety audio, kasety video dotyczące np. metod 
usprawniania, pomocy edukacyjno-rewalidacyjnych;

 � odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Dotyczy 
wyłącznie odpłatności poniesionej za udział w turnusie osoby nie-
pełnosprawnej. Jeżeli w  turnusie uczestniczył także opiekun lub 
rodzic danej osoby nie może on odliczyć kosztu swojego pobytu 
na turnusie;

 � odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdro-
wiskowego, w  zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opie-
kuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;

 � odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 � odpłatność za opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnospraw-
ną w  okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie 
się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnospraw-
nych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

 � opłacenie tłumacza języka migowego;
 � kolonie i  obozy dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej oraz 
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;

 � leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie po-
niesionymi wydatkami w  danym miesiącu a  kwotą 100 zł, jeżeli 
lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna 
stosować określone leki (stale lub czasowo);

 � odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sani-
tarnego; osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwa-
lidztwa oraz dzieci niepełnosprawne do 16 lat – również innymi 
środkami transportu;

 � używanie samochodu osobowego będącego własnością 

(współwłasnością) osoby 
niepełnosprawnej zaliczonej 
do I  lub II grupy inwalidztwa 
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną 
zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospraw-
ne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym dowozem na 
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w  kwocie nie prze-
kraczającej 2 280,00 zł (w 2010 r.);

 � opłacenie przewodników osób niewidomych I  lub II grupy in-
walidztwa oraz osób z  niepełnosprawnością narządu ruchu zali-
czonych do I  grupy inwalidztwa, w  kwocie nie przekraczającej 
w roku podatkowym 2 280 zł.;

 � utrzymanie przez osoby niewidome I  lub II grupy inwalidz-
twa, psa przewodnika, w kwocie nie przekraczającej w roku po-
datkowym 2 280 zł.;

 � odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego zwią-
zane z pobytem na: 
• turnusie rehabilitacyjnym.
• leczeniu w  placówkach uzdrowiskowych, w  zakładzie re-

habilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

• koloniach i  obozach dla dzieci i  młodzieży niepełnospraw-
nej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 
25. roku życia. W przypadku przejazdu środkami transportu pu-
blicznego (PKS, PKP) należy zachować bilet.

Nie ma listy zawierającej spis wszystkich przedmiotów, których za-
kup jest możliwy do odliczenia. Podstawową zasadą jest związek 
pomiędzy przedmiotem, sprzętem a  określoną niepełnosprawno-
ścią. Jeżeli urządzenie jest powszechnie używane (np. komputer, 
telewizor, magnetofon) lub nie ma związku z konkretna niespraw-
nością to US może zakwestionować celowość tego odliczenia. W ta-
kim wypadku należy złożyć we właściwej Izbie Skarbowej zapytanie 
dotyczące interpretacji tego zapisu i możliwości odliczania od do-
chodu kwoty wydanej na zakup danego urządzenia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć pod warunkiem, 
że nie były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zakładowego funduszu re-
habilitacji osób niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia 
(NFZ), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo jeżeli wy-
datki te nie były zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. 
W przypadku, gdy wydatki te były częściowo finansowane z ww. źró-
deł odlicza się różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami a  kwotą 
dofinansowania. Co ważne osoba, której dotyczy dany wydatek musi 
posiadać stosowny dokument potwierdzający niepełnosprawność. 

Wydatki na cele rehabilitacyjne odlicza się od dochodu przed 
opodatkowaniem, a  nie od kwoty podatku. Rachunki muszą być 
wystawione na osobę, która będzie odliczała te wydatki (w  przy-
padku dzieci niepełnosprawnych – rodzic). 

Wszystkie wymienione wyżej wydatki muszą być udokumento-
wane fakturami, rachunkami, które należy przechowywać przez 5 lat, 
licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. 

WYPEŁNIASZ PIT? 
NIE ZAPOMNIJ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU 

NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP jest bardzo proste. W zezna-
niu podatkowym należy jedynie wskazać jaką organizację chcemy 
wesprzeć wraz z podaniem jej numeru KRS. 

Karol Kyzioł (AGH)

Czy ulgi 
podatkowe 
naprawdę 
pozwolą 
oszczędzić 
troche groszy?
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