
W związku z podnoszonymi wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych środków finansowych przyznawanych w ramach 
Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: PO KL) na rozwój 
przedsiębiorczości w kwocie do 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego wypłacanego 
miesięcznie w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 
poz. 147 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie 
wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. 

Uwagę moją zwrócił komunikat podany przez media oraz na stronie internetowej 
Instytucji zajmującej się wdrażaniem założeń zawartych w PO KL, zgodnie z którym 
„w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, środki przekazane uczestnikom projektu na 
rozwój przedsiębiorczości lub wsparcie pomostowe w ramach Działania 6.2. PO KL nie 
podlegają zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy z dnia 
29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych". Na mocy tego przepisu 
zwolnienie przedmiotowe od podatku obejmuje „dotacje, w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego". 

Według posiadanej przeze mnie wiedzy, Instytucja Zarządzająca PO KL zwróciła się 
do Ministra Finansów „z prośbą o wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od osób fizycznych, które otrzymały wymienione środki finansowe 
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w 2008 r. oraz o wprowadzenie odpowiedniej zmiany do ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych". Wystąpienie to ma nadal pozostawać bez odpowiedzi. 

Kwestia opodatkowania dofinansowania ze środków unijnych jest obecnie niezwykle 
istotna, zważywszy na fakt, iż rozpoczęto już procedury konkursowe w ramach tego 
działania. Brak jednoznaczności w zakresie wysokości dofinansowania w sposób istotny 
może utrudniać beneficjentom nie tylko przygotowanie niezbędnych dokumentów, ale 
również rzetelną analizę dochodowości planowanych przedsięwzięć. 

Uwzględniając powyższe, w tym również niezbędne zapewnienie przestrzegania 
zasady pewności prawa w odniesieniu do zobowiązań podatkowych obywateli względem 
Skarbu Państwa, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy 
zostały podjęte oraz ewentualnie na jakim etapie znajdują się prace mające na celu 
rozstrzygnięcie przedstawionego problemu, w drodze wydania stosownych regulacji 
prawnych. 


