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Od 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące „Polskiego ładu”.
Szereg zmian w ustawach podatkowych dotknął ulgi na cele rehabilitacyjne. Aktualnie ulga
rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na
utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Jeżeli dochód danej osoby nie przekroczy progu tzw.
kwoty wolnej od podatku, która wynosi od nowego roku 30.000 zł, to nie skorzysta ona z ulgi
rehabilitacyjnej. Wynika to z tego, że takiej osoby nie obciążał podatek dochodowy, a więc
nie będzie miała od czego odliczyć wydatków na leczenie.
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Uchwalone w ramach „Polskiego Ładu” przepisy ustaw podatkowych, to nie tylko podniesienie kwoty wolnej od
podatku czy podwyższenie I progu podatkowego. Zmiany dotkną również ulg podatkowych, w tym ulgi
rehabilitacyjnej. Wiele osób nie będzie jej już mogło odliczyć już w 2023 r.
„Polski ład” wprowadził zmiany i dodał nowe wydatki uprawniające do odliczenia jeżeli nasze przychody będą do
tego uprawniały. Podczas rozliczania się w 2023 roku będzie możliwe odliczenie od podatku za 2022 rok również
wydatków na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich
używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych
majtek, podkładów i wkładów anatomicznych.
Można będzie także odliczyć wydatki za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną
do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Dotychczas odliczeniu podlegały jedynie wydatki poniesione na
pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i w tych zakładach jedynie osób niepełnosprawnych.
Tak więc w wyniku wprowadzenia „Polskiego ładu” osoby niepełnosprawne, które nie osiągną w danym roku
rozliczeniowym dochodu w wysokości 30 000 złotych nie odliczą powyższych wydatków jak również zakupionych

leków oraz wszystkich ulg, które można jeszcze w tym roku odliczyć.
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