
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 70. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lutego 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących prawa skorzystania 

z ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za wydatki na ce-
le rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku 

podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby 

niepełnosprawne, uważa się wydatki poniesione na 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 szesnastego roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczni-
czo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tysięcy 280 zł. 

Z literalnej treści przepisu w żaden sposób nie wynika ograniczenie wydatków kwalifikowanych jako poniesio-
ne na używanie samochodu osobowego jedynie do wydatków na paliwo zużyte w związku z koniecznym przewo-
zem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. 

Urzędy skarbowe odmawiają jednak zakwalifikowania do wydatków poniesionych na używanie przez osobę 

niepełnosprawną samochodu osobowego wydatków obejmujących wydatki związane z eksploatacją samochodu, 
na przykład kosztu napraw tego samochodu czy kosztu jego ubezpieczenia. 

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy poza kosztem paliwa inne wydatki związane z używaniem przez 

osobę niepełnosprawną samochodu mogą być uznane za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest wydatki na cele rehabilitacyjne. 

W razie odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie wydatków, które kwalifikują się do wydatków poniesio-
nych na używanie przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego w rozumieniu wskazanego przepisu. 

Jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydat-
ków, o których mowa w ust. 7a pkt 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. 

Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić 

dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać dokument potwierdzający zlecenie 

i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. 
Zgodnie z kolejnym punktem powołanego przepisu niezbędnym dokumentem uprawniającym do ulgi jest 

oczywiście m.in. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełno-
sprawności. 

Z uwagi na bardzo różne praktyki urzędów skarbowych działających w oparciu o przytoczone tu przepisy 

prawne proszę o wskazanie, jakich dokumentów poza wprost tu wymienionymi mogą żądać urzędy skarbowe 

w celu ustalenia prawa do odliczenia. 
Nadmieniam, iż w omawianym przypadku podatnikami są osoby niepełnosprawne, którym z uwagi na stwier-

dzoną niepełnosprawność często bardzo trudno jest pozyskać dodatkowe dokumenty poza dokumentami potwier-
dzającymi zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. 

Proszę także o wyjaśnienie, czy w każdym przypadku na wezwanie urzędu skarbowego konieczne jest przedło-
żenie przez podatnika dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, 
skoro urzędy skarbowe mimo otrzymania zaświadczenia o odbyciu zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych i tak 
sprawdzają te informacje, kierując zapytanie bezpośrednio do ośrodka. 

Na zakończenie zwracam uwagę na bardzo różne interpretacje pojęcia zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych 
stosowane przez urzędy skarbowe i postuluję stworzenie ogólnych wytycznych w tej sprawie, które ułatwią oso-
bom niepełnosprawnym właściwe rozumienie przepisów podatkowych. 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 


