
 
U szkół, które otrzymają nagrody w postaci voucherów powstanie przysporzenie majątkowe, które,            
przy spełnieniu określonych, ustawowych warunków, może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem          
dochodowym od osób prawnych (np. korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, które to             
zwolnienie będzie uzależnione od formy prowadzenia szkoły i celu na jaki voucher zostanie przez nią               
zrealizowany). Kwestia ewentualnego opodatkowania otrzymanych voucherów spoczywa w tym         
przypadku po stronie jednostki otrzymującej. 
  

Szczegółowe wyjaśnienia 
  

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych                 
(dalej: ustawa o CIT), przedmiotem opodatkowania CIT jest każdy dochód, bez względu na rodzaj              
przychodu, z jakiego został osiągnięty. 
  
Ustawodawca od tej reguły przewidział jednak wiele wyjątków, m.in. wprowadzając tzw. zwolnienia            
podmiotowe (dotyczące określonej grupy podatników). Katalog takich zwolnień jest zawarty w art. 6             
ustawy o CIT. 
  
W świetle art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy o CIT jednostki budżetowe są bezwarunkowo zwolnione od                 
podatku dochodowego od osób prawnych bez względu na źródło dochodu. Objęcie tej grupy             
podatników zwolnieniem podmiotowym jest związane z charakterem prawnym i zasadami gospodarki           
finansowej. 
  
W myśl art. 11 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki              
organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają         
swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio            
dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa          
działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot            
działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków           
(plan finansowy jednostki budżetowej). 
  
Powyższe oznacza, że jeżeli dana szkoła lub instytucja prowadząca działalność oświatową są            
jednostkami budżetowymi, spełniającymi warunki wymienione w art. 11 ustawy o finansach           
publicznych to są podmiotowo zwolnione z podatku dochodowego. Dotyczy to wszelkiego           
rodzaju dochodów niezależnie od ich wysokości czy też źródła uzyskania, które w przypadku             
innych podmiotów byłyby opodatkowane. 
  
Oprócz zwolnień podmiotowych, ustawa o CIT, w art. 17 tej ustawy, wskazuje także na określony               
katalog przedmiotowych zwolnień od podatku dochodowego. 
  
Instytucje prowadzące działalność oświatową (np. stowarzyszenia/fundacje prowadzące szkołę        
publiczną), które nie są jednostkami budżetowymi, mają możliwość nabycia praw do zwolnienia            
przewidzianego w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o CIT. Na podstawie tego przepisu, wolne od podatku                  
są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in działalność oświatowa – w            
części, w jakiej uzyskane dochody przeznaczone zostaną na te cele. 
  
Omawiane zwolnienie, zgodnie z art. 17 ust 1c ustawy o CIT, nie ma zastosowania w następujących                
podmiotach: 
1) przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 



2) przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu          
założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone          
na podstawie odrębnych przepisów; 
3) samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających        
osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli           
przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną           
środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji           
odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego. 
  
W związku z powyższym, aby powyższe zwolnienie objęło daną instytucje muszą zostać spełnione             
łącznie trzy warunki. Celem statutowym podatnika jest działalność oświatowa, uzyskane dochody           
muszą zostać przeznaczone na ten cel oraz podatnik nie może być podmiotem wymienionym w art.               
17 ust 1c ustawy o CIT. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że uzyskany dochód będzie              
podlegał opodatkowaniu. 
  
Dochody szkoły (publiczne i niepubliczne), które nie mieszczą się w wyżej zaprezentowanych            
grupach są również wolne od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia szkoły ale tylko w części               
przeznaczonej na cele szkoły (art. 17 ust 1 pkt 45 ustawy o CIT, art. 21 ust 1 pkt 36 ustawy o PIT) .  
  
Powyższe zwolnienie ma zastosowanie, jeśli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną           
wydatkowane zgodnie z art. 17 ust 8 ustawy o CIT/ art. 21 ust 7 ustawy o PIT) na: 

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do            
prowadzenia szkoły; 
2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie 

personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych             
opiekunów uczniów. 
  
Powyższy katalog wydatków jest zamknięty co oznacza, że dochody przeznaczone na inne cele nie              
korzystają ze zwolniona od podatku dochodowego. 
  
Podsumowując, szkoły, które otrzymają nagrody w postaci voucherów w ramach Gdańskich           
Questów, przy spełnieniu określonych, wskazanych powyżej warunków, będą mogły zostać          
objęte zwolnieniem z podatku dochodowego w związku z otrzymaniem nagrody. Zastosowanie           
zwolnienia podatkowego będzie uzależnione od formy prowadzenia szkoły i celu na jaki            
voucher zostanie przez daną jednostkę zrealizowany. 

http://www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html

