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Jak uniknąć pułapek  
w rozliczeniach z iskusem

Otrzymanie wezwania, pisma czy nawet telefonu z urzędu skarbowego 
u wielu osób powoduje panikę. Zaczynamy nerwowo się zastanawiać, cze-
go urzędnik iskusa może od nas chcieć. Wyciągamy wszystkie posiada-
ne dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi. Przeglądamy je 
i sprawdzamy, co mogło być nie tak. Takie podejście do kontaktu z isku-
sem naraża nas tylko na niepotrzebny stres. Wiele osób stwierdzi – łatwo 
powiedzieć. Ja potwierdzam, łatwo powiedzieć i można zrobić.

Po otrzymaniu pisma z urzędu skarbowego zacznijmy od jego dokładnego 
przeczytania. W dokumencie tym powinny się znaleźć informacje, na jakiej 
podstawie prawnej jesteśmy proszeni o wizytę w urzędzie i czego sprawa do-
tyczy. Jeśli tej drugiej informacji nie ma lub będzie lakoniczna, na pewno są 
podane dane kontaktowe osoby w urzędzie, która naszą sprawą się zajmuje. 
Wtedy wystarczy zadzwonić do urzędnika i zapytać, o co dokładnie chodzi, 
jakie dokumenty warto przygotować i kiedy najlepiej przyjść do urzędu. Na 
dopełnienie tych obowiązków zazwyczaj urząd da nam 7 dni od momentu 
otrzymania pisma. To bardzo dużo czasu, aby odszukać potrzebną dokumen-
tację i właściwie przygotować się do rozmowy z urzędnikiem. Chodzi zwłasz-
cza o zapoznanie się z naszymi prawami i obowiązkami oraz o zasady rozli-
czeń, które mogły sprawić ewentualne kłopoty.

Aby kontakty z iskusem stały się normalnym obowiązkiem, w tej publi-
kacji, swoistej pigułce, prezentujemy najważniejsze zasady rozliczeń podat-
kowych. Mam nadzieję, że pozwolą one uniknąć pułapek z tym związanych.

Ewa Matyszewska



Rozdział 1  
Ulgi w podatku dochodowym  

od osób izycznych
Co roku większość z nas zmaga się z rocznym PIT. Pierwszą rzeczą, od któ-

rej zaczynamy wypełnienie formularza, jest sprawdzenie, czy nie możemy 
skorzystać z jakiejś ulgi podatkowej. Nic w tym dziwnego. W końcu odlicze-
nia od dochodu czy podatku pozwalają zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. 
Warto jednak pamiętać, że aby odliczenie w zeznaniu uwzględnić, musimy 
spełnić wszystkie warunki, które danej uldze przypisał ustawodawca.

ULGA REHABILITACYJNA

Podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzy-
maniu osobę niepełnosprawną, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. 
Dzięki niej można pomniejszyć dochód o wydatki rehabilitacyjne.

Potrzebne jest orzeczenie lekarskie

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi uzyskać orzeczenie 
o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT przewidują, że warunkiem odliczenia 
wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1)  orzeczenia o zakwaliikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech 

stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach, 
2)  decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności 

do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, 
3)  orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, 

wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Zatem podatnik, który nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, z ulgi 

w PIT nie może skorzystać, nawet wtedy, gdy rzeczywiście jest osobą nie-
pełnosprawną. Urząd skarbowy, sprawdzając poprawność odliczeń związa-
nych z rehabilitacją, w pierwszej kolejności poprosi o orzeczenie o niepełno-
sprawności. Nie liczmy na to, że w urzędzie skarbowym powiemy, że jesteśmy 
niepełnosprawni, a iskus pozwoli na pomniejszenie naszego dochodu. Dla 
urzędnika kluczowy będzie dokument potwierdzający tę niepełnosprawność.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób izycznych  
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Kluczowy jest dochód niepełnosprawnego

Nie tylko osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej ulgi w PIT. Z od-
liczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej mają prawo skorzystać 
również osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełno-
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sprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyję-
te na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, 
ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody 
tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9120 zł.

Zobrazujmy to na przykładzie: córka utrzymuje swoją niepełnosprawną 
matkę. Roczny dochód matki to niespełna 9 tys. zł. Córka w swoim zeznaniu 
podatkowym może pomniejszyć dochód o wydatki poniesione w danym roku 
na rehabilitację swojej matki. Mogą to być np. wydatki na dojazdy na zabiegi 
rehabilitacyjne, remont mieszkania w celu jego przystosowania do niepełno-
sprawności matki czy w końcu wydatki na leki.

Jeśli jednak roczny dochód matki będzie wyższy chociażby o 1 grosz od 9120 
zł, córka w swoim rozliczeniu podatkowym ulgi rehabilitacyjnej nie uwzględ-
ni. Będzie to jednak mogła zrobić matka we własnym indywidualnym PIT, 
oczywiście po spełnieniu innych ustawowych warunków do tego odliczenia.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób izycznych  
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Nie każdy wydatek można odliczyć

Osoby niepełnosprawne często myślą, że w rocznym zeznaniu PIT mogą 
uwzględnić każdy wydatek, jaki ponoszą w danym roku. Dla nich przepust-
ką do takiego postępowania jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawno-
ści. Niestety to błędne myślenie, które w razie kontroli iskusa może nas sło-
no kosztować.

Podatnicy mogą od dochodu odliczyć kwoty poniesione na wskazane 
w ustawie o PIT cele. Za wydatki rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesio-
ne na:
1)  adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie 

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2)  przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z nie-

pełnosprawności,
3)  zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicz-

nych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czyn-
ności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawno-
ści, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

4)  zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6)  odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za 

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 in-
walidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
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8)  utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika – w wysokości nie- 
przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,

9)  opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewle-
kłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świad-
czone 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 – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesiony-

mi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista 
stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki 
(stale lub czasowo),

13)  odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilita-
cyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b)  osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz 

dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami trans-
portu niż wymienione w lit. a),

14)  używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) 
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub po-
datnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do 
I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukoń-
czyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na 
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,

15)  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.
Pomniejszenie dochodu o wydatki niewykazane w tym katalogu wiąże się 

z ryzykiem zakwestionowania takiego odliczenia przez urzędników iskusa. 
Gdy tak się stanie, konieczne będzie skorygowanie zeznania podatkowego. Do-
datkowo po korekcie i wykreśleniu z zeznania ulgi rehabilitacyjnej może się 
okazać, że trzeba będzie dopłacić podatek do urzędu skarbowego. Koniecz-
ność wpłaty zaległości podatkowej to jedno. Od długu trzeba też będzie nali-
czyć i wpłacić odsetki za zwłokę. I niestety to nie koniec inansowych kłopotów. 
Urząd skarbowy za błędne rozliczenie i zaniżenie podstawy opodatkowania 
może nas ukarać sankcjami przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym. 
Ich wysokość zależy m.in. od kwoty uszczuplonej z budżetu państwa.

Warto więc ostrożnie odliczać od dochodu wydatki na rehabilitację. Pozwo-
li to uniknąć kłopotów – często inansowych – z iskusem.

Poniższa tabela pomoże zobrazować, które wydatki można odliczyć w ra-
mach ulgi rehabilitacyjnej. Prezentuje ona przykładowe wydatki, które podat-
nicy mogą lub nie powinni uwzględniać w zeznaniach. Sposób ich rozliczenia 
potwierdziły organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.


