Wyjaśnienie kwestii podatkowych związanych z przyznaniem Małego Grantu
Zastrzeżenie: poniższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Nie można
wykluczyć, że w indywidualnych sytuacjach konkretnych organizacji i podmiotów ubiegających się
o małe granty zasady rozliczenia ewentualnego podatku będą inne. W każdej sytuacji zalecamy
przynajmniej konsultację z księgowym/ą, zajmującymi się rozliczeniami danego podmiotu.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem Konkursu Laureat Konkursu ponosi
odpowiedzialność za ewentualny obowiązek podatkowy powstały z tytułu przekazania grantu, a sam
grant nie może być przeznaczony na zapłatę podatku.
1. Obowiązek podatkowy w wypadku fundacji i stowarzyszeń.
Jeżeli podmioty te przeznaczą pieniądze na działalność statutową w zakresie zadań
konkursowych, określonych w regulaminie konkursu, to ich dochód jest zwolniony z
opodatkowania, o ile cele statutowe są objęte wyłączeniem z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT. Na
podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem
statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca
na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
W przypadku przeznaczenia grantu na inne cele obowiązek podatkowy powstanie na
zasadach ogólnych.
W wyjątkowej sytuacji są podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego
(OPP), których dochody związane z działalnością pożytku publicznego, określoną w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, są wolne od podatku w części przeznaczonej na
działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że zwolnione z
podatku są dochody OPP związane z realizacją wszelkich celów statutowych (ale mieszczących się
w katalogu zawartym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego), a nie tylko tych
wymienionych w ustawie o CIT.
2. Obowiązek podatkowy w wypadku innych podmiotów.
Przedszkola i szkoły mogą być prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
publiczne. Od tego kto będzie prowadził dany podmiot zależeć będzie forma rozliczania
ewentualnego obowiązku podatkowego – podatek od osób fizycznych (PIT) czy podatek od osób
prawnych (CIT).
Ustawa o systemie oświaty przez szkoły rozumie również przedszkola.
Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z podatku dochodów z tytułu prowadzenia szkół w
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku
podatkowym lub w roku po nim następującym.

Ustawa o CIT przewiduje zwolnienie z podatku dochody podatników, których celem
statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca
na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.
W sytuacji, gdy grant zostanie przeznaczony na realizację lekcji w zakresie zadań
konkursowych mieszczących się w jednej z kategorii wymienionych wyżej, to można by przyjąć, że
były wydatkowane na cele szkoły/przedszkola (PIT) albo na cele statutowe jak działalność
oświatowa (CIT), i w związku z tym nie powstanie obowiązek zapłaty odpowiedniego podatku.
Jednakże zawsze jest to indywidualna sprawa podmiotu uzyskującego grant - to ten podmiot musi
rozważyć, czy mieści się w warunkach zwolnienia z podatku, a jeżeli tak to dokonać niezbędnych
formalności (np. złożyć odpowiednie formularz do Urzędu Skarbowego).
3. Osoby fizyczne.
Zgodnie z regulaminem Konkursu osoby fizyczne mogą ubiegać się o grant wyłącznie w
ramach działalności fundacji, stowarzyszeń, przedszkoli, szkół oraz instytucji publicznej. W
związku z tym ewentualny obowiązek podatkowy – o ile taki powstanie – będzie dotyczył tych
podmiotów, a nie osób fizycznych (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 2).

