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W 2010 r. podatek dochodowy będzie można zmniejszyć o wydatki na utrzymanie dzieci,
internet, oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, rehabilitację czy darowizny.
  
  

  
    Zasady korzystania z ulg podatkowych wynikają z ustawy o PIT z 26 lipca 1991 r. ze
zmianami.
  
  Osoby korzystające z internetu w miejscu zamieszkania, będą mogły odliczyć za 2010 r.
maksymalnie 760 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba będzie mieć faktury VAT od dostawcy
usług internetowych, wystawione na nazwisko korzystającego z ulgi. Należy więc zbierać je już
od początku roku.
  
  Szczególnie popularna jest ulga na dzieci. W 2010 r. będzie ona wynosić miesięcznie 92,67 zł.
Korzystając z ulgi rodzice będą mogli pomnożyć tę kwotę przez liczbę miesięcy w roku, przez
które dziecko było na ich utrzymaniu. Jeśli urodziło się ono w styczniu, matka lub ojciec odliczą
sobie za cały rok 1 tys. 112 zł 4 grosze. Gdyby natomiast dziecko urodziło się na przykład we
wrześniu, ulga za 4 miesiące wyniesie tylko 370 zł 68 groszy. Dotyczy to również osób
sprawujących opiekę zastępczą lub opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków).
  
  Kolejna ulga w PIT na 2010 r. dotyczy wydatków poniesionych na oszczędzanie w kasie
mieszkaniowej. Wynosi ona maksymalnie 30 proc. poniesionych wydatków, ale nie więcej niż
11 tys. 340 zł. Z tej ulgi jednak będą mogli skorzystać tylko ci, którzy nabyli do niej prawo przed
1 stycznia 2002 r.
  
  Bez ograniczeń można odliczyć darowizny przeznaczone na kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą. Natomiast z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu
religijnego i krwiodawstwa, będzie można odliczyć sobie maksymalnie łącznie 6 proc. dochodu.
  
  Osoby niepełnosprawne będą mogły odliczyć wydatki na rehabilitację, takie jak np. zapłata za
pobyt w sanatorium lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy za zabiegi rehabilitacyjne.
Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest, by podatnik miał zaświadczenie o niepełnosprawności
albo decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy z
powodu niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna nie będzie też mogła zarobić w ciągu
roku więcej niż 9 tys. 120 zł. Jeśli przekroczy tę kwotę, straci prawo do ulgi. (PAP)/bankier.pl
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