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[Moderator – Barbara Buryta] 9:59 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat opodatkowania dotacji unijnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:59 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani HANNA 
KOZŁOWSKA, biegły rewident oraz doradca podatkowy w KDA Kancelarii Doradców i Audytorów 
Spółce Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. 
Pani HANNA KOZŁOWSKA jest członkiem władz Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:59 am: Od 1994 roku zajmuje się m.in. działalnością dydaktyczną, 
szkoleniową oraz wydawniczą. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Jest redaktorem publikacji pt.: „Podatek VAT po wejściu do 
Unii Europejskiej” wydanej przez Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. Publikacja stanowi fachowy 
komentarz do zasad rozliczeń. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: W publikacji moŜna znaleźć analizę moŜliwych form 
prowadzenia działalności, omówienie niezbędnych czynności prawnych, zagadnienia związane z 
przyjmowaniem pracownika, zasady rozliczeń podatkowych, zagadnienia z zakresu ubezpieczeń 
społecznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Szczegółowe informacje na temat doświadczenia Pani 
HANNY KOZŁOWSKIEJ znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe 
Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Główny]: Justyna wszedł o godz. 10:00 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Zacznijmy nasze spotkanie od następujące prostego pytania 
‘na rozgrzewkę’ – jakiego rodzaju podatkami są opodatkowane dotacje unijne ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź uŜyje 
znak ">" 
 
[Główny]: ksiegi wszedł o godz. 10:01 am 
 
[ksiegi] 10:03 am: Witam, Czy przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej w zakresie dostawy 
mleka i jego przetworów do placówek oświatowych, które są finansowane ze środków Unii 
Europejskiej są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: Informacja od osób, które dopiero weszły na czat - czekamy 
na odpowiedź na pytanie zadane ‘na rozgrzewkę’ – jakiego rodzaju podatkami są opodatkowane 
dotacje unijne ? 
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[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:04 am: Witam, przede wszystkim w grę będą wchodziły podatek 
dochodowy od osób prawnych lub podatek dochodowy od osób fizycznych (w zaleŜności od formy 
prawnej osoby otrzymującej dotacje) oraz podatek od towarów i usług (VAT)> 
 
[Główny]: robbert wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Główny]: ghost2114 wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Główny]: szkolenia.pl wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:05 am: Dziękuję. Proszę o odpowiedź na pytania uŜytkownika 
[ksiegi] 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Przypominam treść pytanie uŜytkownika [enter]: Czy 
przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej w zakresie dostawy mleka i jego przetworów do 
placówek oświatowych, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej są zwolnione z 
opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: oczywiście [ksiegi], a nie [enter]. przepraszam 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: W międzyczasie przekazuję pytanie od uŜytkownika o 
akronimie ED, które wpłynęło bezpośrednio do nas. 
 
[ksiegi] 10:09 am: dodam Ŝe dopłaty te realizuje Agencja Rynku Rolnego w ramach akcji "szklanka 
mleka" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: [ED] Mam pytanie dotyczące rozliczenia VAT-u w małej 
firmie rozliczającej się na zasadach ogólnych i prowadzącej KPiR. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: [ED} Moja firma jest podatnikiem podatku VAT. Rozlicza 
podatek wg struktury 3%. Otrzymamy środki na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu 
KAPITAŁ LUDZKI. 
 
[Główny]: dyro wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: [ED] W umowie jesteśmy zapisani jako podatnicy VAT - czyli 
z prawem do rozliczenia zakupu w naszej deklaracji. Czy VAT nie rozliczony deklaracją(97%) będzie 
zaliczany do środków kwalfikowalnych w rozliczeniu projektu?. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: [ED] Czy rozliczamy taki VAT dowodem wewnętrznym? A 
moŜe naleŜy zmienić zapis w umowie i rozliczać całość (wartość brutto) w projekcie 
 
[Główny]: profim wszedł o godz. 10:10 am 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:11 am: W kolejce oczekujących na odpowiedź: uŜytkownik [ksiegi] 
oraz uŜytkownik [ED] 
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[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:11 am: Tak podlega to zwolnieniu z opodatkowania podatkiem 
dochodowym - jeśli dobrze rozumiemy jest to dotacja bezpośrednio dla podmiotu, który dokonuje 
sprzedaŜy. Zatem zwolniona z opodatkowanie podatkiem dochodowym będzie otrzymana dotacja.> 
 
[Główny]: anna czajkowska wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: robbert wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Dominik wszedł o godz. 10:13 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:13 am: Powtórzę pytania od uŜytkownika [ED] 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:13 am: [ED] Mam pytanie dotyczące rozliczenia VAT-u w małej 
firmie rozliczającej się na zasadach ogólnych i prowadzącej KPiR. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14 am: [ED] Moja firma jest podatnikiem podatku VAT. Rozlicza 
podatek wg struktury 3%. Otrzymamy środki na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu 
KAPITAŁ LUDZKI. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14 am: [ED] W umowie jesteśmy zapisani jako podatnicy VAT - czyli 
z prawem do rozliczenia zakupu w naszej deklaracji. Czy VAT nie rozliczony deklaracją(97%) będzie 
zaliczany do środków kwalfikowalnych w rozliczeniu projektu?. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14 am: [ED] Czy rozliczamy taki VAT dowodem wewnętrznym? A 
moŜe naleŜy zmienić zapis w umowie i rozliczać całość (wartość brutto) w projekcie 
 
[ksiegi] 10:15 am: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Główny]: Donia.B wszedł o godz. 10:15 am 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:17 am: [ED] Jak rozumiem w związku z tym, iŜ prowadzi 
jednocześnie działalność opodatkowaną podatkiem VAT oraz działalność nie podlegającą 
opodatkowaniu tym podatkiem proporcja, według której rozliczany jest podatek naliczony wynosi 3% - 
zatem przysługuje odliczenie podatku naliczonego w wysokości 3%. JeŜeli tak to kosztem 
kwalifikowanym będzie 97% podatku VAT związanego z realizacją projektu Przy tym projekcie naleŜy 
się zastanowić czy prawo do odliczenia w ogóle przysługuje – usługi edukacyjne – zwolnione z VAT.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:18 am: Dziękuję za odpowiedź. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 
 
[MarcoPolo] 10:18 am: Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakłada rozliczanie kosztów ogólnych nie 
na podstawie kosztów rzeczywistych, ale ryczałtu. Wielkość ryczałty szacuje się we wniosku 
aplikacyjnym na podstawie metodologii wyliczania kosztów ogólnych. Czy jeśli instytucja rozlicza 
koszty pośrednie ryczałtem oszacowanym w kaŜdym miesiącu na kwotę np. 100 pln a w miesiącu lipcu 
koszty pośrednie przypadające na dany projekt wyniosą np. jedynie 80 pln to czy pozostałe 20 pln jest 
przychodem do opodatkowania? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:20 am: Przekazuję pytanie od uŜytkownika [Donia.B]:  
 



KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 

CZAT 5/36 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 

[Donia.B] 10:19 am: Witam, prowadzę działalność gospodarczą (doradztwo), jednocześnie zostałam 
wskazana na koordynatora w projekcie unijnym (na umowę zlecenie). Moje pytanie dotyczy 
opodatkowania takich działań i ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 
[Główny]: dyro wyszedł o godz. 10:20 am 
 
[Główny]: innowacyjny wyszedł o godz. 10:21 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:24 am: Czekając na odpowiedzi na pytania pochodzące od 
uŜytkowników [MarcoPolo] i [Donia.B] proszę o kolejne dwa pytania od Państwa 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:24 am: [MarcoPolo] Pozostałe 20 pln nie będzie stanowić 
przychodu. Unia współfinansuje rzeczywiście poniesione koszty. Zatem jeŜeli istnieje moŜliwość 
naleŜałoby rozwaŜyć przesunięcie "niewykorzystanych" kosztów do innej pozycji. Natomiast jeŜeli 
mówimy o ryczałcie to istota ryczałtu polega na tym, iŜ nie odnosi się on do kosztów rzeczywistych, 
zatem kosztem kwalifikowanym jest uzgodniona w umowie (kosztorysie) wartość kosztów. > 
 
[Główny]: andrze wszedł o godz. 10:24 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: Oczekujemy na odpowiedź na pytanie uŜytkownika  
 
[Donia.B] 
 
[ela] 10:30 am: Czy wynagrodzenia pracowników (umowa o pracę) realizujących bezpośrednio cel  
programu PO KL  w ramach programowania 2007-2013 ( dotacja rozwojowa) są zwolnione z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:30 am: [DONIA.B] JeŜeli będzie Pani realizować umowę zlecenie w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej wówczas naleŜy rozliczać otrzymane przychody jako 
przychody z działalności gospodarczej. JeŜeli natomiast przedmiot umowy zlecenia nie mieści się w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wówczas rozliczeniem podatkowym umowy zajmować 
będzie się płatnik (zleceniodawca). Funkcja koordynatora moŜe być realizowana jako działalność 
wykonywana osobiście lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:33 am: [DONIA.B] JeŜeli funkcja koordynatora będzie realizowana 
jako działalność wykonywana osobiście wówczas uzyskany przychód będzie zwolniony z podatku. 
Warto wskazać, iŜ niektóry organy podatkowe nie podzielają tego stanowiska. Tym niemniej w 
orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się na zwolnienie tego typu przychodów z 
opodatkowania.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:33 am: Dziękuję. Proszę o kolejne pytania. 
 
[anna czajkowska] 10:34 am: Czyjako właścicielka firmy zatrudniającej ok. 50 pracowników mogę 
odliczyć Internet od podatku? 
 
[ela] 10:37 am: Czy wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych z osobami fizycznymi 
nie prowadzącymi działalności gospodarczej ( umowa zlecenie , o dzieło) realizujących bezpośrednio 
cel projektu ( np. ekspert) w ramach programu PO KL  w programowaniu 2007-2013 ( dotacja 
rozwojowa)  podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:38 am: Kolejka oczekujących na odpowiedź: [anna czajkowska]  i 
[ela] 
 
[ela] 10:40 am: Czy dotacje otrzymane przez podmiot prawa handlowego  w okresie programowania 
2007-2013 z PO KL ,  POiG , RPO, i bezpośrdenio z budŜetu KE na realizacje programów ramowych 
podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:43 am: [ela] W mojej ocenie wynagrodzenie takie będzie zwolnione 
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istotnym jest jednak aby osoby 
wykonujące umowę o pracę realizowały w ramach stosunku pracy bezpośrednio cel programu 
finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Musi to być jednak cel merytoryczny projektu.  
 
[szkolenia.pl] 10:44 am: Witam 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:44 am: [Ela] W tym miejscu naleŜy jednak zwrócić uwagę na 
niekorzystne w tym zakresie interpretacje organów podatkowych, które jednak nakazuje 
opodatkowanie takich przychodów. Tym niemniej interpretacja taka nie jest zgodną z treścią 
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
  
[Enter] 10:44 am: Chciałem nawiązać do pytania "MarcoPolo" dotyczącego ryczałtu na koszty 
pośrednie: w tym przypadku jest trochę inna sytuacja: Unia nie współfinansuje RZECZYWIŚCIE 
poniesionych kosztów, tylko umoŜliwia zaplanowanie przed realizacją projektu zaplanowanie wysokości 
ryczałtu na pokrycie kosztów pośrednich w wysokości 10% kosztów ogólnych - NIEZALEśNIE od 
wysokości rzeczywistej tych kosztów w przyszłości. Zatem jest moŜliwe otrzymywanie ryczałtu w 
wysokości WYśSZEJ niŜ rzeczywiste koszty pośrednie. 
 
[Enter] 10:45 am: Czy przy takim ryczałcie jest to przychód podlegający opodatkowaniu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:47 am: Prosimy o odpowiedź na pytanie uŜytkownika [anna 
czajkowska] 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:47 am: [anna Czajkowska] JeŜeli wydatki na Internet ponosi Pani w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej to nie moŜna ich odliczać od dochodu.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:48 am: Kolejne pytanie, które są w trybie 'oczekujący': [ela]  Czy 
dotacje otrzymane przez podmiot prawa handlowego  w okresie programowania 2007-2013 z PO KL ,  
POiG , RPO, i bezpośrednio z budŜetu KE na realizacje programów ramowych podlegają zwolnieniu z 
podatku dochodowego od osób prawnych. 
 
[anna czajkowska] 10:48 am: Dziękuję za odpowiedŜ. 
 
[Donia.B] 10:50 am: dziekuję za odpowiedzi 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50 am: Następne pytanie od uŜytkownika [Enter]: Chciałem 
nawiązać do pytania "MarcoPolo" dotyczącego ryczałtu na koszty pośrednie: w tym przypadku jest 
trochę inna sytuacja: Unia nie współfinansuje RZECZYWIŚCIE poniesionych kosztów, tylko umoŜliwia 
zaplanowanie przed realizacją projektu zaplanowanie wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów 
pośrednich w wysokości 10% kosztów ogólnych – NIEZALEśNIE od wysokości rzeczywistej tych 
kosztów w przyszłości. 
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[szkolenia.pl] 10:51 am: Chciałabym nawiązać do pytania dotyczącego opodatkowania wynagrodzeń. 
Z wyroku NSA sygn. akt II FSK 1069/07 oraz II FSK 1071/07 wynika , iŜ zwolnienie nie przysługuje 
osobom zatrudnionym przez Beneficjenta przy realizacji projektu, gdyŜ osoby te nie są podmiotem  
bezpośrednio realizującym cel programu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:51 am: ciąg dalszy od [Enter]:  Zatem jest moŜliwe otrzymywanie 
ryczałtu w wysokości WYśSZEJ niŜ rzeczywiste koszty pośrednie. Czy przy takim ryczałcie jest to 
przychód podlegający opodatkowaniu? 
 
[ela] 10:51 am: Czy czynny podatnik podatku VAT realizujący  projekt i otrzymujący dotacje " do 
kosztów" ( nie jest to  dotacja do ceny) moŜe odliczyć podatek VAT od zakupu usług i materiałów 
związanych z realizacją projektu. Usługi i towary nie są w związku z tym wykorzystywane do 
wykonywania czynności opodatkowanych ( np. nie powstaje oprócz odsetek od środków dotacji Ŝaden 
inny przychód niŜ sama dotacja) 
 
[profim] 10:53 am: Czy koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  na 
sfinansowanie projektu  POIG Działanie 4.4 ,wypłacone firmie doradczej  są kosztem uzyskania 
przychodu dla firmy? To samo pytanie dotyczy  poniesionych kosztów  opłacenia promesy  bankowej. 
(nie są to koszty kwalifikowane) 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:54 am: Dotacje otrzymane przez podmiot prawa handlowego 
bezpośrednio z KE na realizację programów ramowych podlega zwolnieniu z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 23 updop 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:56 am: Powtarzam pytanie od uŜytkownika [szkolenia.pl]: 
Chciałabym nawiązać do pytania dotyczącego opodatkowania wynagrodzeń. Z wyroku NSA sygn. akt 
II FSK 1069/07 oraz II FSK 1071/07 wynika , iŜ zwolnienie nie przysługuje osobom zatrudnionym 
przez Beneficjenta przy realizacji projektu, gdyŜ osoby te nie są podmiotem  bezpośrednio 
realizującym cel programu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:56 am: Kolejne pytanie od uŜytkownika [ela]: Czy czynny podatnik 
podatku VAT realizujący  projekt i otrzymujący dotacje " do kosztów" ( nie jest to  dotacja do ceny) 
moŜe odliczyć podatek VAT od zakupu usług i materiałów związanych z realizacją projektu. Usługi i 
towary nie są w związku z tym wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych ( np. nie 
powstaje oprócz odsetek od środków dotacji Ŝaden inny przychód niŜ sama dotacja) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:56 am: Powtarzam pytanie od uŜytkownika [profim] 10:53 am: Czy 
koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  na sfinansowanie projektu  POIG 
Działanie 4.4 ,wypłacone firmie doradczej  są kosztem uzyskania przychodu dla firmy? To samo 
pytanie dotyczy  poniesionych kosztów  opłacenia promesy  bankowej. (nie są to koszty 
kwalifikowane) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: Chwilowo proszę nie zadawać pytań = mamy trzy oczekujące 
na odpowiedź. Chyba, Ŝe pominęłam kogoś z oczekujących na odpowiedź to proszę o ponowne 
zadanie pytania. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 10:58 am: [ela] JeŜeli usługi i towary nie są wykorzystywane do 
wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT wówczas podatnikowi nie przysługuje prawo 
do odliczenia podatku naliczonego.> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: Jak mi zwrócono uwagę oczekujemy równieŜ na odpowiedź 
na pytanie uŜytkownika [Enter]. 
 
[Główny]: mariusz wszedł o godz. 11:00 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:02 am: Porządkując pytania: pytanie od uŜytkownika  
 
[Enter]: Chciałem nawiązać do pytania "MarcoPolo" dotyczącego ryczałtu na koszty pośrednie: w tym 
przypadku jest trochę inna sytuacja: Unia nie współfinansuje RZECZYWIŚCIE poniesionych kosztów, 
tylko umoŜliwia zaplanowanie przed realizacją projektu zaplanowanie wysokości ryczałtu na pokrycie 
kosztów pośrednich w wysokości 10% kosztów ogólnych - NIEZALEśNIE od wysokości rzeczywistej 
tych kosztów w przyszłości. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03 am: ciąg dalszy od [Enter]:  Zatem jest moŜliwe otrzymywanie 
ryczałtu w wysokości WYśSZEJ niŜ rzeczywiste koszty pośrednie. Czy przy takim ryczałcie jest to 
przychód podlegający opodatkowaniu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03 am: Pytanie uŜytkownika [szkolenia.pl]: Chciałabym nawiązać do 
pytania dotyczącego opodatkowania wynagrodzeń. Z wyroku NSA sygn. akt II FSK 1069/07 oraz II 
FSK 1071/07 wynika , iŜ zwolnienie nie przysługuje osobom zatrudnionym przez Beneficjenta przy 
realizacji projektu, gdyŜ osoby te nie są podmiotem  bezpośrednio realizującym cel programu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03 am: Pytanie uŜytkownika [profim]: Czy koszty poniesione na 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  na sfinansowanie projektu  POIG Działanie 4.4 ,wypłacone 
firmie doradczej  są kosztem uzyskania przychodu dla firmy? To samo pytanie dotyczy  poniesinych 
kosztów  opłacenia promesy  bankowej. (nie są to koszty kwalifikowane) 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:04 am: [profim] Koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji 
aplikacyjnej w mojej ocenia stanowią koszty uzyskania przychodów. W tym przypadku naleŜy zwrócić 
uwagę na odmienne stanowisko niektórych organów podatkowych. W mojej ocenie koszty takie 
stanowią koszty pośrednie które co do zasady nie powinny być łączone z konkretnym przychodem. 
Tym samym fakt zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanej dotacji pozostaje bez związku z 
moŜliwością zaliczenia takich kosztów do kosztów podatkowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:04 am: Oczekujemy na te trzy odpowiedzi. Prosimy chwilowo nie 
zadawać pytań 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:04 am: [profim] Podobnie koszty promesy bankowej winny zostać 
zaliczone do kosztów podatkowych.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:09 am: Tak więc wśród oczekujących na odpowiedź pozostają 
pytania od uŜytkowników [Enter] i [szkolenia.pl] 
 
[Główny]: mariusz wyszedł o godz. 11:11 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:13 am: W międzyczasie bardzo proszę przygotowywać kolejne 
pytania 
 
[ksiegi] 11:13 am: Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego będę korzystać z dotacji na „Dopłaty do 
spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” W jaki sposób wystawić fakturę 
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wewnętrzną na dotację - jaki naliczyć VAT. Mleko opodatkowane jest 3 %, przetwory mleczne 7%. 
Czy moŜna liczyć VAT ze struktury zakupu? Jeśli tak to za jaki okres liczyć strukturę, czy za dwa 
miesiące  które obejmuje dotacja czy za miesiąc w którym dotacja wpłynie na konto? 
 
[MarcoPolo] 11:14 am: Jestem czynnym płatnikiem podatku VAT – Realizuje projekt z POKL – Jest to 
dotacja do kosztów – Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupu usług związanych z realizacją tego 
projektu ? 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:15 am: [szkolenia.pl] Wyroki zapadają w indywidualnych sprawach. 
Zasadą jest Ŝe zwolnione z podatku dochodowego są dochody podatnika bezpośrednio realizującego 
cel programu. Tym samym jeŜeli zatem osoba nie realizuje bezpośrednio celu projektu jej przychody 
nie korzystają ze zwolnienia. W tym miejscu warto przywołać z kolei inny wyrok sądu 
administracyjnego - wyrok WSA Gliwice I SA/Gi 880/07 z 10 stycznia 2008r. Zgodnie z tezą z tego 
wyroku: „Fakt refinansowania realizacji projektów współfinansowanych 
 
[ela] 11:16 am: Kiedy koszty poniesione w roku ubiegłym a sfinansowane  dotacją w roku bieŜącym , 
beda kosztami nie stanowiącymi kup. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:16 am: [szkolenia.pl] ze środków  unijnych nie oznacza, Ŝe 
fundusze te tracą przymiot bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Pierwotne źródło pochodzenia środków 
przeznaczonych na realizację projektów objętych zagranicznym dofinansowaniem przesądza o ich 
kwalifikacji jako bezzwrotnej pomocy zagranicznej, co w konsekwencji oznacza, Ŝe wynagrodzenie za 
realizację takich projektów, mimo Ŝe jest refinansowane z budŜetu, korzysta ze zwolnienia od PIT.” 
 
[Główny]: gosc wszedł o godz. 11:16 am 
 
[Główny]: gosc wyszedł o godz. 11:18 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:21 am: Obecnie oczekujemy na cztery odpowiedzi na pytania 
następujących uŜytkowników: [Enter], [ksiegi], [MarcoPolo], [ela] 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:22 am: [szkolenia.pl] Warto równieŜ zwrócić uwagę na interpretację 
indywidualną MF z 27.11.2007 roku, sygn.  BPB2/415-95/07/BJ/KAN-499/08/07/KAN-1793/10/07. W 
interpretacji tej organ podatkowy równieŜ podkreśla fakt, iŜ zwolnieniu z opodatkowania polegają 
dochodów pracowników uczestniczących w sensie merytorycznym i bezpośrednim w wykonywaniu 
zadań z danego projektu. Zatem istotną okolicznością wpływającą na zastosowanie zwolnienia jest 
charakter czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione przy 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:22 am: Proszę chwilowo nie zadawać pytań. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:23 am: [szkolenia.pl] realizacji danego projektu. NaleŜy odróŜnić 
czynności o charakterze merytorycznym od czynności o charakterze organizacyjnym, technicznym czy 
pomocniczym. Zwolnieniu od podatku nie będą więc podlegały dochody osiągnięte przez osoby 
zaangaŜowane jedynie pośrednio w realizację projektu wykonujące prace o charakterze pomocniczym 
lub polegające na wykonywaniu typowych funkcji kierowniczych czy nadzorczych, które niewątpliwie 
są niezbędne w procesie realizacji projektu, jednakŜe same w 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:23 am: [szkolenia.pl] sobie nie stanowią celu programu, nie 
spełniony bowiem jest wymóg bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.> 
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[Główny]: ksiegi wyszedł o godz. 11:24 am 
 
[ela] 11:24 am: Czy w okresie programowania 2004-2006 dotacje podlegały zwolnieniu w podatku 
dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych oczywiście bezpośrednio realizujących cel projektu -
merytoryczni 
 
[profim] 11:26 am: W lipcu 2008 zakupiliśmy z własnych środków środek trwały ,który jest ujęty w 
programie POIG Działanie 4.4. Refinansowanie poniesionych wydatków nastąpi nie wcześniej niŜ w 
2009 roku . Do tego czasu  amortyzację  w pełnej wysokości zaliczamy do kosztów uzyskania 
przychodu (dotacja dotyczy  40% wydatków) Co robimy z kosztami amortyzacji po otrzymaniu dotacji 
w 2009.Korygujemy od sierpnia 2008 ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: Co prawda uŜytkownik [ksiegi] wyszedł, ale prosimy o 
odpowiedź na jego pytanie 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:26 am: [MarcoPolo] JeŜeli wykonuje Pan czynności podlegające 
opodatkowaniu podatkiem VAT i do wykonywania tych czynności wykorzystuje Pan nabyte towary 
oraz usługi związane z realizacją projektu to moŜe Pan skorzystać z prawa do odliczenia podatku 
naliczonego.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:27 am: Bardzo proszę chwilowo nie zadawać pytań 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: Powtarzam pytanie uŜytkownika [ksiegi]: Za pośrednictwem 
Agencji Rynku Rolnego będę korzystać z dotacji na „Dopłaty do spoŜycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświatowych” W jaki sposób wystawić fakturę wewnętrzną na dotację - jaki 
naliczyć VAT. Mleko opodatkowane jest 3 %, przetwory mleczne 7%. Czy moŜna liczyć VAT ze 
struktury zakupu? Jeśli tak to za jaki okres liczyć strukturę, czy za dwa miesiące  które obejmuje 
dotacja czy za miesiąc w którym dotacja wpłynie na konto? 
 
[Główny]: maja wyszedł o godz. 11:31 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:35 am: Powtarzam pytanie uŜytkownika [ela]: PYTANIE 1: Kiedy 
koszty poniesione w roku ubiegłym a sfinansowane  dotacją w roku bieŜącym, będą kosztami nie 
stanowiącymi kosztów uzyskania przychodu ? 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:35 am: [ksiegi] Jak rozumiem jest to dotacja do ceny. W zaleŜności 
od tego czy otrzymana dotacja dotyczy mleka czy przetworów mlecznych naleŜy opodatkować ją 
odpowiednią stawką podatku VAT przypisaną do danego towaru. Opodatkowaniu podlegać będzie cała 
kwota otrzymanej dotacji. Kwotę podatku naleŜnego naleŜy wyliczyć metodą „w stu” w miesiącu 
otrzymania dotacji.> 
 
[ela] 11:35 am: Czy liderem projektu moŜe być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w 
formie spółki  wystawiająca fakture vat. Czy  naleŜy to  opodatkować jako działalność wykonywaną 
osobiście i potraktować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych , czy potraktować 
jako usługę A co z VATem naliczonym w fakturze jeŜeli potraktujemy jako przychód z samodzielnej 
działalności. 
 
[Główny]: daphne wszedł o godz. 11:37 am 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: Powtarzam pytanie uŜytkownika [ela]: PYTANIE 2: Czy w 
okresie programowania 2004-2006 dotacje podlegały zwolnieniu w podatku dochodowym od osób 
prawnych i osób fizycznych oczywiście bezpośrednio realizujących cel projektu –merytoryczni 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:38 am: [ela] Oczywiście w okresie programowania 2004-2006 
dotacje otrzymane przez osoby bezpośrednio realizujące cel projektu (osoby merytoryczne) korzystają 
ze zwolnienia z opodatkowania.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:38 am: Powtarzam pytanie uŜytkownika [profim]: W lipcu 2008 
zakupiliśmy z własnych środków środek trwały ,który jest ujęty w programie POIG Działanie 4.4. 
Refinansowanie poniesionych wydatków nastąpi nie wcześniej niŜ w 2009 roku . Do tego czasu  
amortyzację  w pełnej wysokości zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu (dotacja dotyczy  40% 
wydatków) Co robimy z kosztami amortyzacji po otrzymaniu dotacji w 2009.Korygujemy od sierpnia 
2008 ? 
 
[Główny]: agusiapr wszedł o godz. 11:38 am 
 
[Główny]: agnie wszedł o godz. 11:38 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:38 am: Powtarzam pytanie uŜytkownika [ela] PYTANIE 3: Czy 
liderem projektu moŜe być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki  
wystawiająca fakturę vat. Czy  naleŜy to  opodatkować jako działalność wykonywaną osobiście i 
potraktować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych , czy potraktować jako 
usługę A co z VATem naliczonym w fakturze jeŜeli potraktujemy jako przychód z samodzielnej 
działalności. 
 
[Główny]: agusiapr wyszedł o godz. 11:39 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:39 am: Na koniec wrócimy do pytania uŜytkownika [Enter]: Chciałem 
nawiązać do pytania "MarcoPolo" dotyczącego ryczałtu na koszty pośrednie: w tym przypadku jest 
trochę inna sytuacja: Unia nie współfinansuje RZECZYWIŚCIE poniesionych kosztów, tylko umoŜliwia 
zaplanowanie przed realizacją projektu zaplanowanie wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów 
pośrednich w wysokości 10% kosztów ogólnych - NIEZALEśNIE od wysokości rzeczywistej tych 
kosztów w przyszłości. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:39 am: uŜytkownik [Enter] ciąg dalszy: Zatem jest moŜliwe 
otrzymywanie ryczałtu w wysokości WYśSZEJ niŜ rzeczywiste koszty pośrednie. Czy przy takim 
ryczałcie jest to przychód podlegający opodatkowaniu? 
 
[Główny]: dorota kowalewska wyszedł o godz. 11:40 am 
 
[Główny]: madeleine wszedł o godz. 11:42 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:43 am: Oczekujemy na odpowiedzi na pięć pytań:  [ksiegi],  
 
[ela]: PYTANIE 1,  [profim],  [ela] PYTANIE 3 oraz [Enter] 
 
[Główny]: asulowska wszedł o godz. 11:43 am 
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[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:45 am: [profim] Jest to sprawa dyskusyjna. Zdaniem większości 
organów podatkowych winno się w takim przypadku skorygować odpisy amortyzacyjne ujęte w 
kosztach podatkowych od sierpnia 2008 roku. Tym niemniej nie ma bezpośredniego przepisu, który 
stanowiłby podstawę prawną nakazującą dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych za okres w 
którym źródłem finansowania nabycia środka trwałego byłby tylko i wyłącznie środki własne 
podatnika. JednakŜe rozwiązaniem bezpieczniejszym będzie skorygowania kosztów 
 
[Główny]: daphne wyszedł o godz. 11:45 am 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:45 am: [profim] odpisów amortyzacyjnych i wykluczenie z kosztów 
podatkowych 40% wartości odpisów amortyzacyjnych.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:45 am: W związku z kolejką oczekujących nie będzie raczej moŜliwe 
zadanie kolejnych pytań podczas czatu. Zobaczymy jednak jak 'wyrobimy' się w ciągu tych ostatnich 
15 minut. 
 
[Główny]: asulowska wyszedł o godz. 11:46 am 
 
[Główny]: ksiegi wszedł o godz. 11:46 am 
 
[ksiegi] 11:46 am: bardzo przepraszam ale rozłączył mnie internet i nie wiem czy byla juz odpowiedz 
na moje pytanie 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:47 am: do uŜytkownika [ksiegi] - jeszcze nie było odpowiedzi na 
Państwa pytanie 
 
[Główny]: maja wszedł o godz. 11:47 am 
 
[Główny]: madeleine wyszedł o godz. 11:48 am 
 
[Główny]: madeleine wszedł o godz. 11:48 am 
[Główny]: dorota kowalewska wszedł o godz. 11:48 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:49 am: powtórzę pytania uŜytkownika [ksiegi]: Za pośrednictwem 
Agencji Rynku Rolnego będę korzystać z dotacji na „Dopłaty do spoŜycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświatowych” W jaki sposób wystawić fakturę wewnętrzną na dotację - jaki 
naliczyć VAT. Mleko opodatkowane jest 3 %, przetwory mleczne 7%. Czy moŜna liczyć VAT ze 
struktury zakupu? Jeśli tak to za jaki okres liczyć strukturę, czy za dwa miesiące  które obejmuje 
dotacja czy za miesiąc w którym dotacja wpłynie na konto? 
 
[profim] 11:50 am: kontynuuję pytanie dotyczące amortyzacji. Co w przypadku jeŜeli  dotacje 
otrzymamy po złoŜeniu deklaracji podatkowej rocznej za 2008 i w tym roku całość amortyzacji była 
kosztem uzyskania przychodu to czy korygujemy zeznanie roczne za 2008 rok? 
 
[agnie] 11:52 am: witam. Mam pytanie czy moŜna odzyskać podatek dochodowy od pensji 
finansowanych w 100% z unii. Pracuję w urzędzie i wdraŜam program finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:53 am: [ela] Pytanie 1. Co do zasady skoro podatnik ma wiedze, iŜ 
koszty poniesione przez niego mają zostać sfinansowane dotacją to podatnik nie powinien takich 
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kosztów zaliczać do swoich kosztów podatkowych. Początkowe ujęcie takich kosztów jako kosztów 
podatkowych będzie bowiem oznaczać konieczność ich późniejszego skorygowania i wykazania jako 
kosztów nie stanowiący kosztów podatkowych.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: powtórzę pytania uŜytkownika  [ela] PYTANIE 3: Czy liderem 
projektu moŜe być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki wystawiająca 
fakture vat. Czy  naleŜy to opodatkować jako działalność wykonywaną osobiście i potraktować jako 
zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych , czy potraktować jako usługę A co z VATem 
naliczonym w fakturze jeŜeli potraktujemy jako przychód z samodzielnej działalności. 
 
[szkolenia.pl] 11:55 am: NSA stwierdził ze prawo zwolnienia mają tylko podatnicy, którzy pierwotnie, 
bezpośrednio realizują cele zapisane w programie i na rzecz których wypłacane są środki czyli np. 
Beneficjenci. Nie mogą to być osoby zatrudnione przez beneficjenta na podstawie umowy o pracę lub 
cywilnoprawnej. I bez znaczenia jest fakt czy pracownik (zleceniobiorca) realizuje zadania 
merytoryczne czy nie, po prostu nie jest on podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:56 am: [ele] Co do zasady liderem projektu moŜe być osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W takim przypadku otrzymane przez tą osobę 
przychody opodatkowane są na takich samych zasadach jak inne przychody z działalności 
gospodarczej, np. jeŜeli osoba ta jest czynnym podatnikiem podatku VAT winna ona wystawić fakturę 
VAT w związku z wyświadczoną usługą.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie [profim]: kontynuuję 
pytanie dotyczące amortyzacji. Co w przypadku jeŜeli  dotacje otrzymamy po złoŜeniu deklaracji 
podatkowej rocznej za 2008 i w tym roku całość amortyzacji była kosztem uzyskania przychodu to czy 
korygujemy zeznanie roczne za 2008 rok? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Szanowni Państwo, niestety nie uda się w przewidzianym na 
czat czasie uzyskać odpowiedzi na pytania uŜytkowników: [ksiegi], [Enter], [agnie] oraz [szkolenia.pl]. 
Odpowiedzi na te pytania zostaną uzupełnione w zapisie czatu i zamieszczone na www.darr.pl. JeŜeli 
osoby, które zadały pytania chcą uzyskać zapis czatu bezpośrednio proszę o kontakt na adres: 
eic@darr.pl 
 
[Główny]: tlogix wszedł o godz. 11:59 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: JeŜeli kogoś pominęłam wśród pytań, które nie uzyskały 
odpowiedzi to równieŜ proszę o bezpośredni kontakt: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Mimo, Ŝe czas minął czekamy na odpowiedź na pytanie 
uŜytkownika [profim]. 
 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 12:01 pm: [profim] W ocenie organów podatkowych taka korekta 
moŜe być dokonana na bieŜąca bez konieczności korygowania zeznania podatkowego za poprzedni rok 
podatkowy (2008). Tym niemniej takie podejście nie znajduje oparcia w przepisach prawa 
podatkowego. JednakŜe w swoich interpretacjach organy podatkowe w tym zakresie wskazują na brak 
konieczności korygowania zeznania podatkowego 
 
[Główny]: tlogix wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Główny]: tlogix wszedł o godz. 12:02 pm 
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[ela] 12:04 pm: Dziękuję za uzyskane odpowiedzi 
 
[profim] 12:04 pm: dziękuję za uzyskanene odpowiedzi 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:06 pm: Szanowna Pani, Szanowni Państwo - bardzo dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. JeŜeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pani HANNY KOZŁOWSKIEJ, 
to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:06 pm: Przypominam: odpowiedzi na te pytania uŜytkowników: 
[ksiegi], [Enter], [agnie] oraz [szkolenia/pl] zostaną uzupełnione w zapisie czatu i zamieszczone na 
www.darr.pl. JeŜeli osoby, które zadały pytania chcą uzyskać zapis czatu bezpośrednio proszę o 
kontakt na adres: eic@darr.pl 
 
[Główny]: madeleine wyszedł o godz. 12:06 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:07 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
moŜliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:07 pm: Pragnę Państwa poinformować, Ŝe w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był PIĄTYM z serii. 
Kolejny czat odbędzie się w najbliŜszy wtorek 12 listopada br. w godzinach 10-12 i będzie dotyczyć 
OZNAKOWANIA CE. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:07 pm: Informacje o tym czacie oraz kolejnych moŜna znaleźć na 
stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Aktualny czat. Poza 
tym komunikaty dotyczące kolejnych czatów pojawią się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:07 pm: Zapisy wszystkich czatów będzie moŜna znaleźć na 
wskazanej wyŜej stronie w zakładce Archiwum czatów. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:07 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:08 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:08 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budŜetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:08 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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* * * 

 
odpowiedzi na pytanie udzielone po zakończeniu czatu 

 
ciąg dalszy odpowiedzi do pytania uŜytkownika [profim] W ocenie organów podatkowych taka korekta 
moŜe być dokonana na bieŜąca bez konieczności korygowania zeznania podatkowego za poprzedni rok 
podatkowy (2008). Tym niemniej takie podejście nie znajduje opracia w przepisach prawa 
podatkowego. JednakŜe w swoich interpretacjach oragny podatkowe w tym zakresie wskazują na brak 
konieczności korygowania zeznania podatkowego i dokonania korekty kosztów w bieŜącym okresie 
rozliczeniowym.>:  
 
uŜytkownik [Enter]: Chciałem nawiązać do pytania "MarcoPolo" dotyczącego ryczałtu na koszty 
pośrednie: w tym przypadku jest trochę inna sytuacja: Unia nie współfinansuje RZECZYWIŚCIE 
poniesionych kosztów, tylko umoŜliwia zaplanowanie przed realizacją projektu zaplanowanie wysokości 
ryczałtu na pokrycie kosztów pośrednich w wysokości 10% Zatem jest moŜliwe otrzymywanie ryczałtu 
w wysokości WYśSZEJ niŜ rzeczywiste koszty pośrednie. Czy przy takim ryczałcie jest to przychód 
podlegający opodatkowaniu? 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska]: JeŜeli jest zaplanowany ryczałt, który wynika z umowy (kosztorysu) to 
taki koszt stanowi koszt kwalifikowany niezaleŜnie od rzeczywiście poniesionych kosztów. W naszej 
opinii róŜnica nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.  
 
uŜytkownik [ksiegi]: Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego będę korzystać z dotacji na „Dopłaty 
do spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” W jaki sposób wystawić 
fakturę wewnętrzną na dotację - jaki naliczyć VAT. Mleko opodatkowane jest 3 %, przetwory mleczne 
7%. Czy moŜna liczyć VAT ze struktury zakupu? Jeśli tak to za jaki okres liczyć strukturę, czy za dwa 
miesiące  które obejmuje dotacja czy za miesiąc w którym dotacja wpłynie na konto? 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska]: na poniŜsze pytanie: 
Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego będę korzystać z dotacji na „Dopłaty do spoŜycia mleka i 
przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” W jaki sposób wystawić fakturę wewnętrzną na 
dotację - jaki naliczyć VAT. Mleko opodatkowane jest 3 %, przetwory mleczne 7%. Czy moŜna liczyć 
VAT ze struktury zakupu? Jeśli tak to za jaki okres liczyć strukturę, czy za dwa miesiące  które 
obejmuje dotacja czy za miesiąc w którym dotacja wpłynie na konto? 
Udzielona została odpowiedź następującej treści: 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska] 11:35 am: [ksiegi] Jak rozumiem jest to dotacja do ceny. W zaleŜności 
od tego czy otrzymana dotacja dotyczy mleka czy przetworów mlecznych naleŜy opodatkować ją 
odpowiednią stawką podatku VAT przypisaną do danego towaru. Opodatkowaniu podlegać będzie cała 
kwota otrzymanej dotacji. Kwotę podatku naleŜnego naleŜy wyliczyć metodą „w stu” w miesiącu 
otrzymania dotacji.> 
Uzupełnienie odpowiedzi: 
Ustalenie wartości podatku naleŜnego VAT od otrzymanych dotacji nie jest w jakikolwiek sposób 
związane z wartością ustaloną przy liczeniu struktury VAT. W uzupełnieniu warto wskazać, iŜ co do 
zasady otrzymanie dotacji nie wiąŜe się z obowiązkiem wystawienia faktury wewnętrznej. Przepisy 
ustawy VAT wskazują bowiem, iŜ obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej dotyczy jedynie 
przypadków zwrotu dotacji.  
 
uŜytkownik [agnie]: witam. Mam pytanie czy moŜna odzyskać podatek dochodowy od pensji 
finansowanych w 100% z unii. Pracuję w urzędzie i wdraŜam program finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
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[EKSPERT - Hanna Kozłowska]: Jak rozumiem w ramach swojego zatrudnienia realizuje Pani 
bezpośrednio cel programu finansowanego ze środków unijnych.  
Technicznie oczywiści istnieje moŜliwość odzyskania zapłaconego podatku dochodowego od 
wynagrodzenia finansowanego ze środków unijnych. W tym celu naleŜałoby złoŜyć korektę zeznania 
rocznego PIT za 2007 rok i nie wykazać przychodów osiąganych z pensji finansowanej ze środków 
unijnych. Biorąc pod uwagę rozbieŜności interpretacyjne dotyczące moŜliwości korzystania ze 
zwolnienia (patrz: czat z internautą [szkolenia.pl]) sugeruje zwrócenie się w tym zakresie zapytaniem 
do Ministra Finansów przed złoŜeniem ewentualnej korekty zeznania rocznego.   
 
uŜytkownik [szkolenia.pl]: NSA stwierdził ze prawo zwolnienia mają tylko podatnicy, którzy pierwotnie, 
bezpośrednio realizuja cele zapisane w programie i na rzecz których wypłacane są środki czyli np. 
Beneficjenci. Nie mogą to być osoby zatrudnione przez beneficjenta na podstawie umowy o pracę lub 
cywilnoprawnej. I bez znaczenia jest fakt czy pracownik (zleceniobiorca) realizuje zadania 
merytoryczne czy nie, po prostu nie jest on podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu. 
[EKSPERT - Hanna Kozłowska]: NaleŜy podkreślić, iŜ w orzecznictwie sądów administracyjnych istnieją 
rozbieŜności do co moŜliwości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w 
odniesienie do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które to osoby 
wykonując prace merytoryczne w ramach realizacji projektów. Oprócz wskazanych wyroków NSA 
(sygn. akt II FSK 1069/07 oraz II FSK 1071/07) odmawiających prawa do zastosowania zwolnienia z 
podatku dochodowego, warto równieŜ wskazać na inne orzeczenia dopuszczające taką moŜliwość. 
Przykładowo w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r. 
WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 741/2007) stwierdził, co następuje: 
„JeŜeli beneficjentem pomocy, czyli bezpośrednim wykonawcą programu, jest osoba prawna, to 
zwolnienie od podatku wynikające z  art .  21   ust .  1   pkt   46  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczy dochodów 
jej pracowników, uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę. JednakŜe przedmiot takiej umowy musi 
słuŜyć bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego. Zwolnieniem będą, więc objęte 
wynagrodzenia wypłacane pracownikom, którzy w ramach umowy o pracę wykonują czynności o 
charakterze merytorycznym; nie są nim natomiast objęte wynagrodzenia za czynności o charakterze 
organizacyjnym, technicznym lub pomocniczym.” 
Podobne w tej sprawie wypowiedział się WSA w Olsztynie w wyroku z 2007 roku (sygn. akt I SA/Gl 
308/2007;  Gazeta Prawna 2007/227 str. 15). RównieŜ organ podatkowe w swoich interpretacjach 
zwracają uwagę na okoliczność rodzaju prac wykonywanych przez osoby zatrudnione (prawnicy 
merytoryczni, pozostali pracownicy) – choćby przywołana wcześniej interpretacja Ministra Finansów z 
27.11.2007 roku, sygn.  BPB2/415-95/07/BJ/KAN-499/08/07/KAN-1793/10/07.  
Biorąc pod uwagę rozbieŜności co do moŜliwości korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od 
osób fizycznych w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników merytorycznych zatrudnionych przez 
realizacji projektu proponuje zwrócenie się w tym zakresie z zapytaniem do Ministra Finansów w trybie 
art. 14b ordynacji podatkowej. 


