Uprzejmie dziękuję za wyjaśnienia udzielone w piśmie z dnia 12 stycznia 2009 r.
(ozn. DD2/033/2/KOI/09/BMI9-46) w sprawie wątpliwości dotyczących opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków finansowych przyznawanych
w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na: rozwój przedsiębiorczości, w tym
na cele inwestycyjne, dla uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia
doradczo-szkoleniowego

lub

po

jego

zakończeniu

zarejestrowali

działalność

gospodarczą lub zarejestrowali się w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wysokości
stanowiącej równowartość 40 tys. zł lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni,
oraz wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie przez
okres do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności
gospodarczej.
Pismem tym zostałem poinformowany, iż w Ministerstwie Finansów podjęte
zostały prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych
dochodów (przychodów). Projektowane rozporządzenie - w wersji z dnia 9 stycznia
2009 r., opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej

Ministerstwa - miało

dotyczyć środków przyznanych w latach 2008-2009 podatnikom - uczestnikom projektu
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w ramach Działania 6.2. PO KL, na wyżej wymienione cele (rozwój przedsiębiorczości
oraz

wsparcie

pomostowe).

Z

dostępnych

informacji

wynika,

że

dotychczas

rozporządzenie nie zostało ogłoszone.
Chciałbym zwrócić uwagę,
Rzecznika Praw Obywatelskich
20 listopada 2008 r.

że w odpowiedzi

na uprzednie pismo Biura

dotyczące przedmiotowej

kwestii

(pismo z dnia

RPO-598994-VI/08/AB) udzielono wyjaśnień (pismo z dnia

26 listopada 2008 r., ozn.: DD2/033/154/SEW/08/1031), iż środki finansowe otrzymane
przez uczestników projektu w ramach Działania 6.2. PO KL, na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i odpowiednio art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr
54, poz. 654 z późn. zm.), są wolne od podatku. Taka interpretacja przepisów została
wyrażona także w piśmie z dnia 25 listopada 2008 r. (ozn. DD2/066/4/SEW/08/PDJC757),

skierowanym

do

Pana

Jarosława

Pawłowskiego,

Podsekretarza

Stanu

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Na tle podniesionego problemu powstają zatem istotne wątpliwości co do
rzeczywistego zakresu obowiązków obywateli wobec państwa. Jako Rzecznik Praw
Obywatelskich pragnę przypomnieć, że sfera zobowiązań publiczno-prawnych winna
być uregulowana w sposób przejrzysty. Zasada zaufania do państwa i stanowionego
przez nie prawa, a także pewności prawnej powinny być właściwie realizowane.
Niestety, wydaje się, że w tym obszarze występują uchybienia.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 nr 14, poz. 147 ze
zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie
przedstawionego zagadnienia i zajęcie w tej sprawie stanowiska.
Będę wdzięczny za jednoznaczne stwierdzenie, czy wyżej wymienione środki są
wolne

od

podatku

dochodowego

na

mocy

obowiązujących

przepisów

ustaw

podatkowych, czy też konieczna jest decyzja uprawnionego organu o zaniechaniu
poboru

tego

podatku.

Jeżeli

zdaniem

Pana

Ministra

konieczne jest

wydanie

rozporządzenia, uprzejmie proszę o uwzględnienie, iż obecnie realizowane Programy
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i Działania dotyczą okresu do roku 2013. Wydaje się, że w całym tym okresie powinny
zostać przyjęte jednolite zasady odnośnie do rozliczania środków przyznawanych
z funduszy europejskich.

