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ZE STOSOWNYMI
AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI
AKTAMI PRAWNYMI.
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Pytania podatkowe należy kierować bezpośrednio pod numer telefonu:

lub w formie pisemnej na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń

Niezbędne druki do kierowania zapytań
można pobrać ze strony: WWW.KIP.GOV.PL
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Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione
przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli tak, to możesz z niej
skorzystać.

PAMIĘTAJ!
ULGA REHABILITACYJNA – podobnie jak każda inna preferencja podatkowa – obwarowana jest wieloma
warunkami; dopiero po ich spełnieniu możesz zastosować odliczenie.

NINIEJSZY INFORMATOR
ma zastosowanie do wydatków ponoszonych w 2008 roku,
tj. odliczanych w zeznaniu za rok 2008
składanym w terminie do 30 kwietnia 2009 roku
i zawiera informacje według stanu prawnego na dzień
1 stycznia 2008

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7-7g



ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - art. 11
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Wyjaśnienie najważniejszych pojęć

Jeżeli chcesz skorzystać z omawianej ulgi, to musisz wiedzieć, że:
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA osoba, która posiada:
orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
określonych w odrębnych przepisach lub
decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową
albo rentę socjalną, albo
orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie
odrębnych przepisów,
orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów
obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.,
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA pozostającą NA UTRZYMANIU PODATNIKA
następujące osoby niepełnosprawne uznawane są przez ustawę za osobę niepełnosprawną pozostającą na
utrzymaniu podatnika:
współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice,
rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe
– jeżeli faktycznie pozostają na utrzymaniu podatnika i w roku podatkowym dochody tych osób
niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9.120 zł,
OSOBA ZALICZANA do I grupy inwalidztwa
osoba, w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
 całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo
 znaczny stopień niepełnosprawności,
OSOBA ZALICZANA do II grupy inwalidztwa
osoba, w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
 całkowitą niezdolność do pracy
albo
 umiarkowany stopień niepełnosprawności.
DOKUMENT stwierdzający poniesienie wydatku
dokument, z którego wynika KTO, ZA CO, KIEDY i w jakiej WYSOKOŚCI poniósł wydatek
np. rachunek, faktura, dokument potwierdzający dokonanie przelewu, bankowy i pocztowy dowód
wpłaty/przelewu/przekazu.
UWAGA! - paragon fiskalny nie spełnia wymogów dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku,
ponieważ nie wynika z niego KTO poniósł wydatek.

PAMIĘTAJ!
ULGA REHABILITACYJNA nie przysługuje w związku z posiadaniem grupy inwalidzkiej lecz w związku z
wydatkami ponoszonymi przez osobę, która taką grupę posiada, lub osobę, na której utrzymaniu osoba
taka pozostaje. Ponieważ jak każda ulga, stanowi wyjątek od zasady, że wszyscy obowiązani są do
płacenia podatków, prawidłowość skorzystania z odliczenia z tego tytułu może zostać sprawdzona
przez urząd skarbowy. Na sprawdzenie urząd ma 5 lat licząc od końca roku, w którym wykazaliśmy ją
w zeznaniu.
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Wydatki na cele rehabilitacyjne

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub osobę, na której utrzymaniu jest
osoba niepełnosprawna, na cele:
rehabilitacyjne
oraz
związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, lub podatnika, na którego
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki, które zostały poniesione na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji
oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
5. odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6. odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji
leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi
rehabilitacyjne,
7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością
narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
8. utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,
9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych
zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10. opłacenie tłumacza języka migowego,
11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie
ukończyły 25 roku życia,
12. leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale
lub czasowo, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym
miesiącu a kwotą 100 zł,
13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do
lat 16 – również innymi niż karetka środkami transportu,
14. używanie samochodu osobowego – stanowiącego własność (współwłasność) 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 niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia –
na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
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Sposób dokonywania odliczeń

Odliczeń z wymienionych wyżej tytułów dokonuje się:
1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
przy czym może to nastąpić:
w trakcie roku podatkowego - w przypadku podatników uzyskujących dochody z
pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze –
podatnicy ci winni następnie wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania),
po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do których
należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania),
albo
2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno
w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT-28,
do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania).
Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym. I odwrotnie, odliczeniu – na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały
odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Ponadto nie można odliczać wydatków, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
UWAGA! - zwrócić należy uwagę, że zeznanie podatkowe zawiera odrębne pola dla wykazania odliczeń od
DOCHODU (przykładowo: część D zeznania PIT-37, część F zeznania PIT-36) i w dalszej części dla odliczeń
od PODATKU.
ULGA REHABILITACYJNA odliczana jest od DOCHODU i nie można odliczać jej od PODATKU. Należy
wykazać ją w części D zeznania PIT-37 lub w części F zeznania PIT-36 oraz na stronie pierwszej załącznika
PIT/O - w części odliczenia od DOCHODU.

Jaką kwotę możesz odliczyć?
ULGA REHABILITACYJNA przewiduje dwa rodzaje odliczeń:
●

bez limitu kwotowego,
w przypadku wydatków, których wysokość nie jest objęta ograniczeniem kwotowym, niezbędne jest
udokumentowanie faktu ich poniesienia oraz wysokości kwoty w jakiej zostały poniesione.

●

ograniczone limitem kwotowym
w przypadku wydatków, których wysokość jest objęta ograniczeniem kwotowym, niezbędne jest jedynie
wykazanie (uprawdopodobnienie), że wydatki były ponoszone, nie jest natomiast wymagane posiadanie
dokumentów stwierdzających wysokość w jakiej zostały poniesione.

Większość wydatków rehabilitacyjnych nie jest limitowana.

PAMIĘTAJ!
Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków),
odliczyć możesz jedynie różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną
(dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
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Dokumentowanie poniesionych wydatków

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich
poniesienie.
Jedynie z tytułu poniesienia wydatków związanych z:
a)

opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (wymienione na str. 6 w
pkt 7),

b)

utrzymaniem przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika (wymienione na str. 6
w pkt 8),

c)

używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) 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 niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia,
na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne
(wymienione na str. 6 w pkt 14),

– nie jest wymagane posiadanie dowodów stwierdzających wysokość w jakiej zostały poniesione.
UWAGA! - kwota odliczenia w ramach każdego z wymienionych wyżej trzech wydatków, nie może być
wyższa niż 2.280 zł rocznie
Wprawdzie w wymienionych trzech przypadkach nie trzeba posiadać dokumentów stwierdzających
wysokość poniesionych wydatków, jednak należy wykazać, że wydatki takie były ponoszone.
Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić, czy osoba, która dokonała odliczenia, ponosiła wydatki, które są
podstawą do jego dokonania.
Urząd nie będzie wymagał rachunków czy faktur, ale może zwrócić się do odliczającego np. o:
wskazanie okoliczności i osób, w obecności których osoba niepełnosprawna korzystała z pomocy
przewodnika,
wykazanie (uprawdopodobnienie), iż faktycznie korzystała z zabiegów rehabilitacyjnych, w przypadku
odliczenia na dojazdy na zabiegi (skierowanie na zabiegi, karta zabiegów, zaświadczenie z placówki, w
której zabiegi były przeprowadzone itp.),
wykazanie, że posiada psa przewodnika,
dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność samochodu osobowego.

PRZYKŁADOWE WYDATKI
oraz
WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI STAWIANE PRZEZ USTAWĘ
AD 1) na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności:
wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich,
zamontowanie w lokalu lub budynku poręczy ułatwiających osobie niepełnosprawnej poruszanie się,
AD 3) na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego:
protez kończyn,
aparatu słuchowego,
łóżka terapeutycznego,
specjalnego obuwia,
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sprzęt czy urządzenie musi:
1 - mieć indywidualne przeznaczenie,
2 - być niezbędny w rehabilitacji,
3 - ułatwiać wykonywanie czynności życiowych
AD 4) na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności:
poradniki dla osób niepełnosprawnych,
wydawnictwa audio zawierające poradniki i materiały szkoleniowe dla osób niewidzących lub
niedowidzących,
AD 5) na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
opłaty poniesione w związku z zakwaterowaniem (opłata za nocleg, opłaty klimatyczne, wyżywienie),
w związku z odbywanym turnusem rehabilitacyjnym
AD 6) na odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie
rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz
odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
opłaty poniesione w związku z zakwaterowaniem (opłata za nocleg, opłaty klimatyczne, wyżywienie),
opłaty za zabiegi
AD 7) na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa:
opłacanie przewodników (gotówka, przelewy, czeki),
zapłata w formie rzeczowej (czekolady, bomboniery, kawa, herbata, bilety autobusowe itp.),
ulga limitowana do kwoty 2.280 zł rocznie
UWAGA! - wysokość wydatków na te cele nie musi być udokumentowana - nie potrzeba rachunku czy
faktury, jednak urząd skarbowy może poprosić o wykazania, że wydatki były ponoszone, np. zwrócić się
o wskazanie osób, które były przewodnikami oraz okoliczności w jakich pomagały.
AD 8) na utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika
opłaty od posiadania psów,
zakup karmy,
opłacenie weterynarza,
szkolenia psa
UWAGA! - wysokość wydatków na te cele nie musi być udokumentowana (nie potrzeba rachunku czy
faktury), jednak urząd skarbowy może poprosić o wykazanie faktu, że wydatki były ponoszone, np.
zwrócić się o wykazanie posiadania psa przewodnika.
Podkreślić również należy, że pies przewodnik jest to pies posiadający specjalistyczne szkolenie
potwierdzone odpowiednim dokumentem.
ulga limitowana do kwoty 2.280 zł rocznie
AD 9) na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych
zaliczonych do I grupy inwalidztwa
przewidziano dwa rodzaje wydatków:
na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się w tym przypadku warunkiem jest zapłata za opiekę pielęgniarską, a
więc osoby posiadającej stosowne kwalifikacje (pielęgniarskie) nad osobą przewlekle chorą, która nie
może się poruszać,
na usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
usługi takie świadczyć mogą osoby, nie posiadające specjalnych kwalifikacji, zaś osoba
niepełnosprawna nie musi być osobą nie mogącą się poruszać. Wystarczy zatem aby osoba taka
posiadała I grupę inwalidzką i korzystała z pomocy innej osoby, która się nią opiekuje (np. sąsiadki)
w obu przypadkach konieczne jest jednak udokumentowanie wysokości poniesionego wydatku tj.
posiadanie dokumentu stwierdzającego jego poniesienie.
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AD 12) leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone
leki stale lub czasowo:
W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami
faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
UWAGA! - wskazana kwota (100 zł) obowiązuje przy odliczeniach za 2008 rok (w zeznaniu składanym
w 2009 roku) i może w kolejnych latach ulec zmianie.
Ponadto osoba, która chce skorzystać z tego odliczenia, musi posiadać od lekarza potwierdzenie, że te leki,
których zakup będzie podstawą do odliczeń, powinna stosować stale lub czasowo.
Zatem muszą zostać spełnione dwa warunki:
1) odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami
faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł,
2) leki te muszą zostać zalecone przez lekarza do stosowania stale lub czasowo
UWAGA! - nie można odliczać wydatków na zakup tych leków, których stosowania stale lub czasowo
nie zlecił lekarz.
aby skorzystać z odliczenia, wymagane jest udokumentowanie wysokości poniesionego wydatku.
PARAGON fiskalny NIE SPEŁNIA wymogów dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku, ponieważ
nie wynika z niego KTO poniósł wydatek.
Przykład:
Jeżeli w marcu roku podatkowego zapłacono za leki kwotę 90 zł, w kwietniu 120 zł, a w maju i wrześniu po
200 zł, to w zeznaniu podatkowym za dany rok można odliczyć 220 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako
nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.
miesiąc

kwota wydatkowana na leki

przysługujące odliczenie

sposób obliczenia

marzec

90 zł

0 zł

90 zł -100 zł = 0 zł

kwiecień

120 zł

20 zł

120 zł – 100 zł = 20 zł

maj

200 zł

100 zł

200 zł – 100 zł = 100 zł

wrzesień

200 zł

100 zł

200 zł – 100 zł = 100 zł

SUMA

610 zł

220 zł

W sumie kwota odliczenia wynosi 220 zł (20 zł za kwiecień + 100 zł za maj + 100 zł za wrzesień).
AD 13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
1)
2)

osoby niepełnosprawnej (każdej grupy) korzystającej z przewozu karetką transportu sanitarnego,
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16
- karetką transportu sanitarnego jak i innymi niż karetka środkami transportu.

AD 14) używanie samochodu osobowego – stanowiącego własność (współwłasność) 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 niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16 roku życia – na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne:
Aby skorzystać z odliczenia z tego tytułu muszą być spełnione następujące warunki:
1) dojazdy dotyczyć muszą niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, co oznacza, iż:
zabiegi muszą być niezbędne, czyli, że muszą być zalecone przez lekarza;
nie można korzystać z odliczenia na zabiegi, jeżeli wykupiliśmy je sami z własnej inicjatywy
muszą to być zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, a więc związane z niepełnosprawnością
nie podlegają zatem odliczeniu wydatki na dojazdy do lekarza, przychodni w zwykłych celach, jak
przeziębienie, grypa itp.
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2)

dojazdy muszą odbywać się samochodem osobowym, który:
stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej
lub
stanowi własność lub współwłasność osoby, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna
(definicja na początku informatora) lub dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia i to osoba na
której utrzymaniu są wymienione osoby dokonuje odliczenia
nie można zatem dokonywać odliczenia, jeżeli samochód jest pożyczony, użyczony, lub jeżeli na
zabiegi wozi np. sąsiad

ulga limitowana do kwoty 2.280 zł rocznie
AD 15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a)
b)
c)

na turnusie rehabilitacyjnym,
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
które nie ukończyły 25 roku życia.

Odliczeniu podlegają wydatki na dojazd środkami transportu publicznego (np. autobusem komunikacji miejskiej,
PKS, pociągiem) do miejsca odbywania turnusu rehabilitacyjnego, czy do wymienionych w pkt b) placówek, jak i
na kolonie i obozy dla dzieci wymienionych w pkt c).
Nie można odliczać wydatków jeżeli korzystamy ze środków niepublicznych np. własnego samochodu,
czy też samochodu dzieci, lub jeżeli zawozi nas sąsiad.
Jeżeli dojeżdżamy do wymienionych miejsc korzystając z kilku środków lokomocji, odliczeniu podlegają
wszystkie wydatki, które ponieśliśmy na dotarcie do celu.
Wydatki te podlegają dokumentowaniu, zatem należy posiadać dokument stwierdzający wysokość
poniesionych wydatków (definicja na str. 5).
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Spis treści:
Wyjaśnienia najważniejszych pojęć
Wydatki na cele rehabilitacyjne
Sposób dokonywania odliczeń
Dokumentowanie poniesionych wydatków
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