Ulga rehabilitacyjna
w rozliczeniu za 2020
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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. Jeśli tak,
to możesz je uwzględnić przy obliczaniu podatku.

!

Każda ulga podatkowa to przywilej,
z którego możesz skorzystać tylko wtedy,
gdy spełnisz wszystkie warunki. Urząd
skarbowy ma prawo sprawdzić poprawność
dokonanych odliczeń.

Wyjaśnienie najważniejszych pojęć
Osoba niepełnosprawna – to osoba, która posiada:

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy

orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności 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,

• orzeczenie o niepełnosprawności, wydane

przez właściwy organ na podstawie odrębnych
przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia
1997 r.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy
inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny
stopień niepełnosprawności.
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Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy
inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu
podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczne
dochody uzyskane w 2020 r. nie przekraczają kwoty
14 400 zł [1], będąca dla podatnika: współmałżonkiem,
dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym,
dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.
Przy czym do dochodów osoby niepełnosprawnej nie
zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia
uzupełniającego[2] oraz kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów[3] oraz alimentów na rzecz dzieci:

• małoletnich,
• bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

• dorosłych do ukończenia przez nie 25. roku życia,
uczących się w szkołach, o których mowa

w przepisach o systemie oświaty, przepisach
o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązujących
także w innych niż Polska państwach, jeżeli
w roku podatkowym nie uzyskały dochodów
[1] Dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie
z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (w grudniu 2020 r. renta
socjalna wynosi 1 200 zł miesięcznie, zatem dwunastokrotność
to 14 400 zł) – art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
[2] Świadczenie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, z późn. zm.).
[3] Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym
rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
(Dz. U. poz. 321).
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podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub dochodów z kapitałów
pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19%
stawką podatku, lub przychodów zwolnionych
od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148[4],
w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł,
z wyjątkiem renty rodzinnej.

Wydatki uprawniające do odliczeń
Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi
rehabilitacyjnej.
Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika
mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały
wymienione w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych[5] jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZEŃ
dzielą się na:

NIELIMITOWANE
(odliczeniu podlega
cała wydatkowana
kwota)

LIMITOWANE
(kwotę
przysługującego
odliczenia oblicza się
z uwzględnieniem
„górnego” lub
„dolnego” limitu
kwotowego)

[4] Są to wolne od podatku przychody ze stosunku służbowego,
stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.
[5] Art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
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Wydatki nielimitowane
Należą do nich wydatki poniesione na:

• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budyn-

ków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• przystosowanie pojazdów mechanicznych

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• 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,

• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy)

szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
• odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznic-

twa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi
rehabilitacyjne,

• 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,

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

• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

– osoby niepełnosprawnej - karetką transportu
sanitarnego,

6

Ministerstwo Finansów

– osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub
II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka

•

środkami transportu,
odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
– na turnusie rehabilitacyjnym,
– w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki limitowane
Należą do nich wydatki poniesione na:

• opłacenie przewodników osób niewidomych
zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa

oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczonych do I grupy inwalidztwa - maksymalna
kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi
2280 zł,

• utrzymanie psa asystującego, o którym mowa

w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie
oznaczonego psa, np. psa przewodnika osoby
niewidomej lub niedowidzącej czy psa asystenta
osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia
osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym – maksymalna kwota
odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

• używanie samochodu osobowego stanowiącego
własność (współwłasność) osoby

podatki.gov.pl
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niepełnosprawnej lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku
życia - maksymalna kwota odliczenia w roku
podatkowym wynosi 2280 zł,

• leki, jeżeli 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
(przykład na str. 12).

!

Przedstawiony katalog wydatków (zarówno
nielimitowanych jak i limitowanych) ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu
podlegają tylko te wydatki, które zostały
w nim wymienione.
Odliczeniu nie podlegają wydatki (chociażby wymienione w katalogu), które w całości
zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu
aktywności, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dokumentowanie wydatków
uprawniających do odliczeń
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może to być
np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub
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potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika
z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.
Jedynie w przypadku wydatków limitowanych
związanych z:

• opłaceniem przewodników osób niewidomych
zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

• utrzymaniem psa asystującego,
• używaniem samochodu osobowego
nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie
organów podatkowych podatnik jest obowiązany
przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa
do odliczenia, w szczególności:

• wskazać z imienia i nazwiska osoby, które

opłacono w związku z pełnieniem przez nie
funkcji przewodnika,

• okazać certyfikat potwierdzający status psa
asystującego.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki
związane z ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych poniesione przez podatnika w roku
podatkowym w ramach limitowanej ulgi na używanie
samochodu osobowego, stanowiącego własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub
podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, można uznać
wydatki na paliwo oraz inne wydatki związane z
utrzymaniem tego samochodu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego, jak np. wydatki na jego
naprawę, wymianę opon, czy ubezpieczenie.

podatki.gov.pl
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Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest poniesienie wydatku przez osobę
niepełnosprawną lub podatnika mającego
na utrzymaniu taką osobę.
Poniesiony wydatek musi być wydatkiem,
o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i musi dotyczyć osoby
niepełnosprawnej.
Samo posiadanie statusu emeryta lub
rencisty jest niewystarczające do dokonania odliczenia.

Organ podatkowy ma prawo sprawdzić poprawność
dokonanych odliczeń. Brak ustawowego wymogu
dokumentowania wysokości określonych wydatków
fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem, nie
pozbawia urzędu skarbowego prawa do zwrócenia się
do osoby, która skorzystała z odliczenia o wykazanie,
że dany wydatek został przez nią faktycznie poniesiony oraz że spełnia pozostałe warunki do zastosowania
odliczenia. Powyższych czynności organ podatkowy
dokonuje w ramach czynności sprawdzających lub
w toku prowadzonego postępowania podatkowego.
Jeśli skorzystałeś z odliczenia, a po złożeniu zeznania
rocznego zorientujesz się, że nie posiadasz dowodów
potwierdzających prawo do ulgi, powinieneś jak
najszybciej złożyć korektę zeznania podatkowego.
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W orzecznictwie sądów administracyjnych
ugruntowany jest pogląd, że „organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku
na cel rehabilitacyjny w takim samym
stopniu jak wykorzystywanie przez każdego
z podatników ulgi podatkowej, a podatnik
musi uwiarygodnić swoje twierdzenie, że
poniósł określone wydatki. Istotnym jest
bowiem, że owa limitowana ulga powoduje
obniżenie podstawy do obliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, a więc
podatnik winien wykazać, że ją poniósł.
Nie jest ona świadczeniem należnym
podatnikowi z mocy prawa” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r.
sygn. akt III SA/Wa 1912/08).

Jaką kwotę możesz odliczyć
W przypadku wydatków:

• nielimitowanych – odliczasz kwotę faktycznie
poniesioną,

• ograniczonych „górnym” limitem kwotowym
– odliczasz kwotę faktycznie poniesioną,
nie wyższą niż limit,

• częściowo sfinansowanych (dofinansowanych)

ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków
zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie
– odliczasz różnicę pomiędzy wydatkami

podatki.gov.pl
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faktycznie poniesionymi a kwotą sfinansowaną
(dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub
zwróconą w jakiejkolwiek formie,

• na leki – odliczasz różnicę pomiędzy wydatkami
faktycznie poniesionymi w danym miesiącu
a kwotą 100 zł.
Przykład
Jeżeli w marcu roku podatkowego wydałeś na leki
kwotę 90 zł, odpowiednio w kwietniu 120 zł, w maju
170 zł a w czerwcu 245 zł, to w zeznaniu podatkowym
możesz odliczyć 235 zł, czyli sumę kwot obliczanych
jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym
miesiącu, a kwotą 100 zł.
Miesiąc

Faktyczny
wydatek

Przysługujące
odliczenie

Sposób
obliczenia

Marzec

90 zł

0 zł

90 – 100 < 0

Kwiecień

120 zł

20 zł

120 – 100 = 20 zł

Maj

170 zł

70 zł

170 – 100 = 70 zł

Czerwiec

245 zł

145 zł

245 – 100 = 145 zł

SUMA

625 zł

235 zł

Sposób dokonywania odliczeń
ODLICZENIA MOŻESZ DOKONAĆ

od dochodu
podlegającego
opodatkowaniu na
zasadach ogólnych
przy zastosowaniu
skali podatkowej
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albo

od przychodu
podlegającego
opodatkowaniu
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
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Odliczenia dokonujesz w zeznaniu podatkowym
PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).
Jeżeli w roku podatkowym, wśród wyżej wymienionych dochodów (przychodów), uzyskałeś dochody
(przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu
lub umów o podobnym charakterze, to z ulgi rehabilitacyjnej 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 zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.
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.

!

Kwota przysługującego odliczenia w części,
w jakiej nie znalazła pokrycia w twoich
dochodach (przychodach) w danym roku
podatkowym, nie podlega odliczeniu
w kolejnych latach.

Stosownie do postanowień ustawy – Ordynacja
podatkowa – organ podatkowy, na wniosek podatnika,
może, w związku z poniesionymi wydatkami uprawniającymi do ulgi rehabilitacyjnej:
podatki.gov.pl
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• zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku,
jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrany

podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy
lub inny okres rozliczeniowy,

• ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli

podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone
według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu
przewidywanego na dany rok podatkowy.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1426, z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).

Broszura ma charakter informacyjny
i nie stanowi wykładni prawa.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
stosowania przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej,
możesz zwrócić się o wydanie w twojej indywidualnej
sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa
podatkowego.
Więcej informacji na temat interpretacji indywidualnych znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej, http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/
wydawanie-interpretacji.
14
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Planujesz wizytę
w urzędzie skarbowym?

Umów dogodny
termin przez stronę
podatki.gov.pl

możesz to zrobić również:

telefonicznie

osobiście

dzwoniąc do urzędu
skarbowego

w urzędzie skarbowym
w punkcie umawiania wizyt

Zapraszamy :)

