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Osoba niepełnosprawna lub ta, na utrzymaniu której
znajdują się niepełnosprawni członkowie rodziny,
może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Gdy
posiada samochód osobowy, którym jeździ na
rehabilitację, może swój dochód pomniejszyć
maksymalnie o 2280 zł. Limit ten mogą podwoić
małżonkowie.
Jeśli rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko i
każde z nich łoży na jego utrzymanie, obojgu
przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej. A zatem
każdy z nich z tytułu używania samochodu
osobowego do przewozu na konieczne zabiegi
rehabilitacyjne dziecka może odliczyć 2280 zł.
Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Krakowie (wyrok o sygn. akt I SA/Kr 1/11).
– Za słusznością orzeczenia sądu przemawia fakt, że
ulga rehabilitacyjna ma charakter indywidualny, a
nie łączny, jak w przypadku ulgi na dzieci. W
związku z tym każde z małżonków może zarówno w
indywidualnym, jak i we wspólnym zeznaniu odliczyć
od dochodu 2280 zł – podkreśla Jakub Rychlik,
doradca podatkowy.
W przypadku wspólnego zeznania PIT odliczenie z
tytułu
ulgi
rehabilitacyjnej
dla
obydwojga
małżonków może wynieść maksymalnie 4560 zł.
Zgadza się z tym także Edyta Rajchel, radca prawny
w Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd Oddział w
Krakowie.
Uważa,
że
gdyby
zamierzeniem
ustawodawcy było wprowadzenie w ramach ulgi
rehabilitacyjnej limitu wspólnego dla obojga
rodziców, to wzorem innych regulacji (np. przepisu
dotyczącego tzw. ulgi prorodzinnej) stosowne
ograniczenie znalazłoby się wprost w ustawie.
– To kolejny wyrok, w którym sąd akcentuje
konieczność
rozstrzygania
wątpliwości
interpretacyjnych na korzyść podatnika – zauważa
Edyta Rajchel.

Nasi rozmówcy wskazane orzeczenie oceniają
pozytywnie. Choć zastrzegają, że ten korzystny
wyrok nie oznacza automatycznego podwajania ulgi
przez podatników. Każdy z podatników rodziców
będzie miał prawo do skorzystania niejako z własnej
ulgi.
– W praktyce można spotkać niekorzystne
stanowiska w podobnych sprawach. Aby uniknąć
ewentualnego sporu z fiskusem, warto wystąpić o
uzyskanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego
– radzi Edyta Rajchel.
Trzeba też pamiętać, że aby daną kwotę – 2280 zł
lub 4560 zł – odliczyć od dochodu, musi być ona
faktycznie wydana przez podatnika na dojazdy na
rehabilitację. Jeśli matka i ojciec w całym roku
wydadzą np. po 1 tys. zł, w sumie swój dochód
pomniejszą o 2 tys. zł, a nie 4560 zł. Fiskus w razie
kontroli z pewnością poprosi o potwierdzenie faktu
poniesienia wydatków na dany cel, a także będzie
chciał ustalić ich wysokość.
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SZCZEPIENIE DZIECI NIE JEST
OBOWIĄZKOWE! JEST WYROK SĄDU
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w
którym stwierdza brak podstaw prawnych do
wydania decyzji o obowiązku poddawania dzieci
szczepieniom.
Odważna, młoda mama z Poznania sprzeciwiła się
terrorowi Sanepidu, który nękał ją pismami z
groźbami oraz okradał ją bezprawnie (bez wyroku
sądowego), ściągając z jej konta bankowego kolejne
grzywny, których wysokość i częstotliwość ustalał
według własnego widzimisię.
Nie ma obowiązku prawnego szczepienia dzieci!
Każda próba zmuszenia nas do szczepień lub
dowolnych badań jest niezgodna z Konstytucją!
Mamy prawo odmówić i nikt nie może wywierać na
nas żadnych nacisków!

Przegrana Sanepidu w sprawie szczepień
Relacja poznańskiej mamy, która wygrała proces w
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym dotyczący
egzekwowania szczepień i nałożenia grzywny za
uchylanie się od szczepienia dzieci.
Historia mojego świadomego podejścia do spraw
szczepień zaczęła się od kontaktu z pewną dzielną
mamą, której synowie bliźniacy maja autyzm.
Opowiadała mi o swoich codziennych zmaganiach i
samotności. Zaczęłam dostrzegać całą prawdę,
że szczepienia często dają odporność, ale dużym
kosztem: zdrowia, czasem nawet życia, codziennej
walki o przywrócenie zdrowia dziecku i poczucia nie
wynagrodzonej krzywdy… To nie jest decyzja, jaką
za rodzica może podjąć państwo w osobie urzędnika
nakładającego
grzywnę.
Pierwsza córka była zaszczepiona tylko na BCG i
WZWB po porodzie w szpitalu. Mimo moich
kilkukrotnych pytań, nikt nie potrafił mi udzielić
odpowiedzi kiedy będą szczepić moje dziecko. Nie
miałam odwagi zaprotestować…
na kolejne
szczepienia do przychodni już z nią nie poszłam.
Wezwanie z Sanepidu
Na początku otrzymałam z Sanepidu wezwanie do
przedstawienia odroczenia szczepień przez lekarza,
straszona
grzywną
za
niestawienie
się
i
rozpoczęciem postępowania administracyjnego, gdy
nie zaszczepię dziecka. Gorączkowo zaczęłam
szukać lekarza, który może mi pomóc, jednak gdy
już znalazłam, lekarz wycofał się ze swojej
obietnicy.
W
Sanepidzie
powiedziałam,
że
wstrzymuję się od szczepień do 2 roku życia córki i
przez rok nie byłam niepokojona. W przychodni
lekarka poprosiła mnie o podpisanie oświadczenia,
że poinformowała mnie o obowiązku szczepienia.
Decyzja administracyjna
W międzyczasie urodziłam drugą córeczkę. Tym
razem
przygotowałam
wcześniej
krótkie
oświadczenie, że na razie rezygnuję ze szczepień.
Dość szybko odezwał się Sanepid upominając się o
szczepienia
obu
dziewczynek.
Po
moich

wyjaśnieniach, że nadal nie będę ich szczepiła,
wystawiono
dwie
decyzje
administracyjne
nakazujące zaszczepienie dzieci pod rygorem
natychmiastowej wykonalności wszystkimi zaległymi
szczepionkami w jednym terminie…
Odwołałam się od nich powołując się na ryzyko
jakie ze sobą niosą i wnioskując o wykonanie badań,
które pozwolą wykluczyć
ryzyko powikłań
poszczepiennych. Wojewódzki inspektor sanitarny
zupełnie nie odniósł się do tego co napisałam,
podtrzymując decyzję inspektora powiatowego. Od
tego postanowienia już się nie odwołałam, trzy
miesiące później otrzymałam upomnienie, a potem
grzywnę w celu przymuszenia 2 x po 550 zł.
Grzywna
Przepisy precyzują, że Sanepid może nakładać te
grzywny jednorazowo do 10 000zł, a łącznie do 50
000 zł. W praktyce rodzice dostają grzywny w
wysokości od 200 do 600 zł, a w Kielcach nawet do
5000 zł. Są zajmowane konta bankowe lub grzywna
jest ściągana z pensji.
Skarga do Sądu
Odwołałam się od tego postanowienia do II
instancji, a po podtrzymaniu złożyłam skargę do
sądu nie korzystając z pomocy prawnika. W czerwcu
tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
powołując się na orzeczenie NSA orzekł, że brak
podstaw prawnych do wydania decyzji o obowiązku
poddania się szczepieniom i uchylił decyzje
administracyjne i postanowienia o nałożeniu
grzywny. Wygrałam, ale kosztowało mnie to cztery
lata nerwów, czytania przepisów i pisania pism.
Cieszę się jednak, że zmobilizowało mnie to do
działania w obronie naturalnego zdrowia dzieci i
wolności
wyboru.
Mimo tych orzeczeń Sanepidy nie zaprzestały swoich
praktyk, a rodzice poszkodowanych po podaniu
szczepionki dzieci, nadal nie otrzymali odszkodowań,
które pozwoliłyby im chociaż częściowo, dzięki
kosztownemu leczeniu i rehabilitacji, wrócić do
zdrowia. Rodzice nadal mają problemy z przyjęciem

przez lekarzy zgłoszeń podejrzenia niepożądanych
odczynów poszczepiennych, a często nawet nie są
świadomi, że taki obowiązek ciąży na lekarzu. (…)

Nadesłała: Dorota-mama Zosi z Bielska, 17.06.2011
(źródło: http://astromaria.wordpress.com)

(w artykule na stronie www.pomagamyzosi.pl są
dostępne adresy kilkunastu prawomocnych wyroków
w tej sprawie oraz możliwość podpisania się pod
petycją dotyczącą poszanowania wolności i praw
rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci
oraz
w
sprawie
skuteczniejszej
ochrony
szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami
poszczepiennymi. L.B.).

ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU
Pod egidą Fundacji "In Corpore" oraz Centrum
Diagnostyki i Terapii "In Corpore" 2 kwietnia 2012r.
(poniedziałek) w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej w Katowicach ul. Kostki Napierskiego 38
odbędzie się konferencja: "Zapal się na niebiesko
dla autyzmu". Interdyscyplinarne Gremium lekarzy,
nauczycieli i terapeutów będzie podejmowało
tematykę zaburzeń autystycznych. Konferencję
rozpocznie koncert zespołu Gospel, który wystąpi
dla uczestników konferencji, dzieci z placówek
specjalnych oraz ich nauczycieli i rodziców.
Konferencji towarzyszy akcja "Zapal się na niebiesko
dla autyzmu".
Charakterystycznym elementem tej inicjatywy jest
oświetlenie
na
niebiesko
najważniejszych,
najwyższych oraz wyróżniających się budynkach na
terenie całej Polski. W Katowicach zostanie
oświetlony między innymi katowicki Spodek oraz
Żyrafa w chorzowskim Parku.
Uwaga!! Rodzice dzieci będących pod opieką
Centrum Diagnostyki i Terapii " In Corpore"
zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji.

Nadesłała: Anna Mądry, Tychy

