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Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r. 

R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A 
M I N I S T E R FINANSÓW 

DD3.055.I.20I8 

Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na Pana pismo z dnia 28 marca 2018 r. znak: V.511.46.2018.KB dotyczące 
planowanych działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych regulujących tzw. ulgę rehabilitacyjną poprzez m.in. wyłączenie zasiłku 
pielęgnacyjnego z dochodu osoby niepełnosprawnej, uprzejmie informuję. 

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że genezą zmiany przepisu art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) 
w zakresie wyłączenia z dochodu osoby niepełnosprawnej alimentów otrzymywanych na rzecz 
dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy PIT'* były wpływające do Ministerstwa Finansów 
sygnały dotyczące różnego traktowania alimentów płaconych dobrowolnie i tych 
otrzymywanych na podstawie wyroku sądu. 

Na wagę tego zagadnienia wskazuje złożenie skargi konstytucyjnej sygn. akt SK 13/16, w której 
wniesiono o „orzeczenie, że art. 26 ust. 7e, w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz. U. Nr 80, poz. 350, ze zm.) 
w brzmieniu obowiązującym w roku 2008 (przedmiot kontroli) Jest niezgodny z art. 71 ust. 1 
zdanie 2, w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie 
w jakim uzależnia on prawo rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania 
z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne od wysokości świadczeń 
alimentacyjnych otrzymywanych przez to dziecko od rodziców oraz w zakresie, w jakim 
uzależnia on prawo do skorzystania z takiego odliczenia od formy, w jakiej spełniane są przez 
rodziców świadczenia alimentacyjne. " 

W uzasadnieniu autor skargi wskazał, że „Prowadzi to do sytuacji, w której rodziny niepełne, 
w których rodzice są rozwiedzeni i jedno z rodziców realizuje swój obowiązek alimentacyjny 

dzieci: 
1) małoletnie, 
2) bez względu na icłi wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny 

lub rentę socjalną, 
3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe 
obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały 
dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości 
przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. Ib pkt I oraz 
stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty 
rodzinnej 
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przez wypłatę renty pieniężnej zasądzonej przez sąd. mimo ich trudniejszej sytuacji społecznej 
mogą nie otrzymywać szczególnej pomocy władz pubłicznych, reałizowanej w formie ułgi 
podatfcowej. Natomiast normalnie funłccjonujące rodziny utrzymujące niepełnosprawne dzieci, 
których sytuacja społeczna jest w związku z tym lepsza, pomoc tałcą mogą otrzymywać. " 

Także Pan przedstawił w tej sprawie stanowisko, że „art. 26 ust. 7e w zw. z art. 21 ust. lpkt 6 
ustawy z dnia 26 lipca I99J r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „u.p.d.o.f), 

jest niezgodny z art. 71 ust. l zd. 2 w zw. z art. 32 ust. l i art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, z póżn. zm. - dalej: 
„Konstytucja RP"), w zakresie, w jakim uzależnia on prawo rodzica utrzymującego 
niepełnosprawne dziecko do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków na cele 
rehabilitacyjne, od formy, w jakiej spełniane są świadczenia alimentacyjne, "(pismo z dnia 24 
sierpnia 2016 r. znak: V.511.288.2016.JG/KB). 

W związku z tym Ministerstwo Finansów, dostrzegając wagę problemu, podjęło niezwłocznie 
działania zmierzające do zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych 
i , obok podwyższenia limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, doprowadzono do zrównania 
sytuacji wszystkich rodziców utrzymujących osoby niepełnosprawne, wyłączając z dochodu 
dzieci będących osobami niepełnosprawnymi otrzymane alimenty. 

Należy podkreślić, że istotą nowelizacji nie była zmiana definicji dochodu osoby 
niepełnosprawnej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż, wsłuchując się w głos podatników mających na 
utrzymaniu osoby niepełnosprawne, strona rządowa pozytywnie odniosła się do poprawki 
zgłoszonej w dniu 11 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2215), 
która wyłączyła z dochodu osoby niepełnosprawnej również otrzymywany przez nie zasiłek 
pielęgnacyjny^'. 

Z poważaniem, 
z upoważnienia Ministra Finansów 

Podsekretarz Stanu 
Paweł Gruza 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/ 

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw -
druk sejmowy nr 2292. 


