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W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 15 lipca 2013 r. Nr DPP-II-079-5403-36-AMW/13 
uchwałą nr 32 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 
zwiększenia kwoty stypendium wolnej od podatku dochodowego, uprzejmie informuję.

Z dołączonego do ww. uchwały stanowiska Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej 
„RDPP”) wynika, iż RDPP popiera starania Zespołu Doradczego Konferencji Stypendia 
w Polskiej Edukacji oraz Forum Darczyńców w Polsce dotyczące podwyższenia kwoty 
stypendium dla uczniów i studentów od organizacji pozarządowych, korzystającej ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). W ocenie RDPP 
obecna kwota jest zbyt niska i stanowi barierę rozwoju programów stypendialnych. Ze strony 
organizacji pożytku publicznego istnieje wola podwyższenia wysokości stypendium jednakże 
pod warunkiem, że wyższa kwota nie będzie opodatkowana. W konsekwencji, postulujecie 
Państwo zamianę obecnego limitu zwolnienia w kwocie 3.800 zł rocznie, limitem miesięcznym 
w wysokości połowy płacy minimalnej.

Mając powyższe na uwadze pozwolę sobie w pierwszej kolejności zauważyć, iż tego rodzaju 
postulat organizacji pozarządowych był już przedmiotem analiz i wyjaśnień Ministra Finansów 
w związku z ubiegłorocznym, wspólnym wystąpieniem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz Forum Darczyńców w Polsce, adresowanym do 
Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Star^jwisko w tej sprawie Minister Finansów przekazał w formie pisemnej na ręce
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Przewodniczącego sejmowej Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz Przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (pisma 
z dnia 14 sierpnia 2012 r. o numerach DD3/0602/63/MCA/12/BMI9-10835, 
DD3/0602/62/MCA/BMI9-10165). Dodatkowych wyjaśnień udzielono podczas posiedzenia 
sejmowej Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 
12 września 2012 r.

Powyższe wyjaśnienia pozostają aktualne. Należy bowiem zauważyć, iż przepis art. 21 ust. 1 
pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą PIT”, 
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

Na jego podstawie wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość 
i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej 
wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych 
(wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Przedmiotowe zwolnienie jest limitowane. Przy czym, wyłącznie w pierwszym roku jego 
obowiązywania, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., kwota limitu uzależniona była 
od wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie odrębnych 
przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy (miesięcznie nie mogła 
przekroczyć połowy tego wynagrodzenia). Począwszy od 1 stycznia 2003 r. limit został 
określony kwotowo i do końca 2010 r. wynosił 380 zł miesięcznie.

Nowelizacja z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 226, poz. 1478) zastąpiła dotychczasowy limit miesięczny limitem rocznym w wysokości 
3.800 zł (10 miesięcy roku szkolnego/akademickiego x 380 zł = 3.800 zł), eliminując tym 
samym wątpliwości odnośnie utraty prawa do zwolnienia, w sytuacji gdy kwota wypłacana 
w danym miesiącu obejmuje należności przysługujące za kilka miesięcy (przekraczając tym 
samym 380 zł miesięcznie, o którym mowa w zwolnieniu w brzmieniu obowiązującym do końca 
2010 r.). Ponadto ww. nowelizacja zniosła kryterium dochodowości stanowiące do końca 2010 r. 
warunek stosowania przedmiotowego zwolnienia (zgodnie z art. 21 ust. 10 ustawy PIT 
w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r., zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 40b stosuje się, 
jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według 
ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających 
opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b 
i art. 30e). Zlikwidowała także uciążliwe z punktu widzenia stypendysty obowiązki 
informacyjne, które obligowały ucznia/studenta do zawiadomienia płatnika o zmianie stanu 
faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym 
zaszła zmiana.

W świetle powyższego wprowadzone z dniem 1 stycznia 2011 r. zmiany dotyczące art. 21 ust. 1 
pkt 40b ustawy PIT uznać należy za korzystne dla ich adresatów oraz, co istotne, niewywołujące 
negatywnych skutków dla finansów publicznych.

Odwołanie się natomiast w przedmiotowym zwolnieniu do pojęcia „połowy minimalnej płacy 
miesięcznie” będzie nie tylko niekorzystne dla uczniów i studentów otrzymujących stypendium 
nieregularnie (tj. gdy kwota wypłacana w danym miesiącu obejmuje należności przysługujące za



kilka miesięcy) ale również dla dochodów sektora finansów publicznych, tj. dochodów budżetu 
państwa oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Spowoduje bowiem zmniejszenie 
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na ponad dwukrotny wzrost 
kwoty zwolnienia (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosi 1 600 zł). Negatywny 
skutek finansowy dotyczyłby nie tylko pierwszego roku budżetowego lecz również następnych 
z uwagi na fakt, iż wraz ze wzrostem płacy minimalnej następowałaby swoista automatyczna 
waloryzacja kwoty stypendium objętego zwolnieniem.

Odpowiedzialność za finanse publiczne w obliczu kryzysu fiskalnego, jaki obecnie ma miejsce 
w Unii Europejskiej, nie pozwala poprzeć takiego rozwiązania. Tym bardziej, że zgodnie 
ze skierowanymi do Rzeczypospolitej Polskiej zaleceniami dotyczącymi redukcji nadmiernego 
deficytu, o których mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz 
w związku z art. 112c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.), w okresie od dnia skierowania ww. zaleceń do dnia ich uchylenia. Rada 
Ministrów nie może przyjmować, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 112d, 
projektów ustaw określających zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym może 
być zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości 
wynikających z obowiązujących przepisów. Wydatkowa reguła dyscyplinująca będzie 
obowiązywać do momentu wydania przez Radę Ecofin decyzji o uchyleniu procedury 
nadmiernego deficytu wobec Polski.

Odnosząc się z kolei do stwierdzenia, jakoby wpisany w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT limit 
zwolnienia stanowił barierę rozwoju programów stypendialnych, pragnę zauważyć iż powyższa 
teza nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Żaden przepis ustawy PIT nie nakłada na organizacje pozarządowe przyznające 
stypendia obowiązku limitowania ich wysokości do kwoty limitu określonej dla celów 
podatkowych. Każda organizacja ma prawo do określenia wysokości stypendium w takiej 
wysokości w jakiej uznaje to za zasadne i racjonalne. Skoro organizacje przyznają kwoty 
w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 3 800 zł, to znaczy iż według ich oceny jest 
to kwota optymalna zarówno z punktu widzenia możliwości finansowych fundatora jak i potrzeb 
uczącej się młodzieży.

Uzależnianie natomiast wysokości fundowanego stypendium od kwoty objętej zwolnieniem, jest 
niezrozumiałe. Pozbawia bowiem młodzież finansowego wsparcia mimo dostępności środków 
po stronie organizacji pożytku publicznego (które deklarują chęć ich przekazania pod 
warunkiem zwolnienia od podatku) a ponadto przeczy celowi edukacyjnemu stypendium 
polegającemu m.in. na kształtowaniu postaw obywatelskich.

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy jest 
obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych 
w ustawie. Jego konkretyzację stanowi art. 9 ust. 1 ustawy PIT, zgodnie z którym 
opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych 
w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) 
zaniechano poboru podatku.

Oceniając ustawę PIT przez pryzmat dochowania w jej konstrukcji zasady powszechności. 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 maja 1996 r., K 22/95, wskazał, iż „standardem 
prawa podatkowego jest wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
ciążący na wszystkich podmiotach obowiązek uiszczania podatku dochodowego (....),



a zwolnienia (...) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej, 
to jest powszechności i równości opodatkowania”.

Z kolei w wyroku z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt KI 1/06, Trybunał Konstytucyjny stwierdził 
„że z Konstytucji nie wynika obowiązek przyjmowania przez ustawodawcę, w dziedzinie 
ciężarów i świadczeń publicznych, wyłącznie rozwiązań korzystnych dla podatników. Nie 
wynika też z niej obowiązek, by ustawodawca -  rozstrzygając wątpliwości wynikające ze 
stosowania niejasnych przepisów -  musiał działać zawsze na korzyść podatników. Ustawodawca 
waży bowiem potrzeby państwa i społeczeństwa oraz obowiązki, nakładane na organy państwa 
Konstytucją i ustawami i stosownie do skali owych potrzeb, zgodnie z wolą polityczną, zadbać 
musi o środki na ich sfinansowanie. W zasadzie każdy podatek jest — w pewnym sensie -  
niekorzystny dla podatnika, pomniejsza bowiem jego zyski, w zamian za rzeczywiste, zakładane 
albo deklarowane korzyści ze sprawnego funkcjonowania państwa i jego organów. Jeżeli jednak 
regulacje podatkowe nie godzą w konstytucyjne wymogi dotyczące przyzwoitej legislacji, ani 
nie łamią innych postanowień ustawy zasadniczej, to z samego faktu niekorzystności regulacji 
dla jej adresatów nie sposób wysnuwać wniosku o niekonstytucyjności regulacji.’'.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. 
zm.), zwanej daje „ustawą CIT”, dochody organizacji pożytku publicznego w części 
przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej, wolne są od 
podatku dochodowego. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest 
przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność 
statutową, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków 
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. Ib ustawy CIT). Zwolnienie, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy CIT, nie dotyczy dochodów uzyskanych z działalności 
polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu m.in.: paliwowego, tytoniowego, 
spirytusowego oraz wyrobów z metali szlachetnych, a także dochodów wydatkowanych na inne 
cele niż wymienione w tych przepisach (art. 17 ust. la  ustawy CIT)

W świetle powyższego o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych dochodu osiągniętego przez m.in. stowarzyszenie decyduje cel, na jaki dochód 
ten został przeznaczony.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT wolne od podatku dochodowego są dochody 
podatnika, którego celem statutowym jest m.in.: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna. 
Jeżeli m.in. fundacje, stowarzyszenia będą przekazywać dochody na cele statutowe wymienione 
w powyższym przepisie, wówczas będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie jak stanowi art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT podatnicy tego podatku mogą 
pomniejszyć dochód do opodatkowania o wartość darowizn przekazanych na cele określone w 
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, 
określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości 
nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.



Zasady dokonywania odliczeń z tego tytułu regulują dalsze ustępy ww. art. 18, w szczególności 
ust. la, lb, I g i  lj.

Również osoby fizyczne, które przekazały darowizny na wyżej wymienione cele mogą 
skorzystać z ulgi podatkowej. Odliczeń - w kwocie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 
w kwocie stanowiącej 6% dochodu (odpowiednio przychodu) - podatnicy podatku dochodowego 
od osób fizycznych dokonują od dochodu podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach 
przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy PIT, odpowiednio art. 11 
ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne).

Dodatkowo, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, mogą -  w składanym przez 
siebie zeznaniu podatkowym -  złożyć wniosek o przekazanie kwoty w wysokości 
nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej 
na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
uwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 
podstawie art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Reasumując, uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej nie jest planowane podwyższenie kwoty 
limitu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT. Nie służyłoby stabilizacji polskich 
finansów publicznych. Tym bardziej, że w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu 
przy zastosowaniu skali podatkowej istnieje tzw. kwota wolna, czyli kwota od której -  
niezależnie od funkcjonujących zwolnień -  podatnik (stypendysta) nie ma obowiązku zapłaty 
podatku. Kwota ta wynosi 3 091 zł, co oznacza, że uczniowie i studenci dla których stypendium 
od organizacji pozarządowej stanowi jedyne źródło dochodów, de facto nie płacą podatku od 
stypendium w rocznej kwocie 6 891 zł (tj. 3 800 zł + 3 091 zł).

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż organizacje pozarządowe mają dużą swobodę 
w zakresie przyznawania stypendiów, w tym określenia ich wysokości. Podstawę przyznania 
przedmiotowego stypendium stanowi bowiem akt prawa wewnętrznego (zatwierdzony 
regulamin), a nie przepis rangi ustawowej. Stąd w przeciwieństwie do świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących 
w innych formach kształcenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT, 
tj. pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze 
środków własnych szkół i uczelni, przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty 
oraz Prawo o szkolnictwie wyższym (w całości korzystających ze zwolnienia od podatku), 
zasadnym jest aby stypendia przyznawane przez organizacje pozarządowe (charakteryzujące się 
dużą uznaniowością i swobodą w ich przyznawaniu) były ograniczone limitem określonym 
w drodze ustawy. Jednocześnie zasadnym jest aby limit ten uwzględniał przede wszystkim stan 
finansów publicznych a nie wyłącznie postulat organizacji pożytku publicznego.
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