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ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
W PODATKU DOCHODOWYMOD OSÓB PRAWNYCH

Zmiany polityczne, jakie nast pi y w Polsce po 1990 r. i zwi zany z nimi
rozwój gospodarczy spowodowa , e pojawi a si konieczno dostosowania
systemu podatkowego do zmieniaj cych si warunków. Zadaniem stoj cym
przed polityk podatkow by o stworzenie takiego systemu, który po pierwsze
mia stanowi skuteczn ochron bud etu pa stwa przed utrat dochodów,
po drugie umo liwia prawid owe funkcjonowanie ró nym rodzajom podmiotów
gospodarczych, a po trzecie stymulowa rozwój okre lonych dziedzin ycia
spo eczno-gospodarczego, kulturalnego czy naukowego. Nie wdaj c si
w szczegó owe rozwa ania nad ca okszta tem zmian wprowadzonych
w systemie podatkowym, w niniejszym artykule zostanie omówiony jeden
z wa nych instrumentów polityki podatkowej jakim s zwolnienia przedmiotowe
w podatku dochodowym od osób prawnych.
Wprowadzona w 1992 r. ustawa reguluj ca zasady opodatkowania osób
prawnych wyznacza a niejako g ówne kierunki polityki podatkowej w stosunku
do podmiotów obecnych w tym czasie na rynku.1 W ci gu dziesi ciu lat obowi zywania ustawa ta by a wielokrotnie nowelizowana. Cz sto bowiem okazywa o si , e wprowadzone w ycie przepisy ustawy by y niewystarczaj ce,
gdy na przyk ad w yciu gospodarczym pojawia y si nowe podmioty i nowe
sytuacje wymagaj ce niekiedy szczególnych rozwi za podatkowych. Ponadto
niektóre z uchwalonych przepisów w trakcie ich stosowania okazywa y si
ma o precyzyjne, dlatego te w celu unikni cia wieloznaczno ci ich interpretacji
nale a o dokona nowelizacji.
W my l przepisów wspomnianej wy ej ustawy, podstaw opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi na ogó dochód osi gni ty
przez podatnika w roku podatkowym.2 Bior c jednak pod uwag szczególn
sytuacj niektórych podmiotów na tle ogólnych warunków ekonomicznych,
spo ecznych czy gospodarczych, w konstrukcji podatku dochodowego przewidziane zosta y równie zwolnienia od podatku. Przepisy dotycz ce zwolnie
zawiera artyku 17 omawianej ustawy. Artyku ten okre la zarówno podmioty
uprawnione do korzystania ze zwolnienia, jak równie wskazuje przedmioty
opodatkowania czyli rodzaje dochodów obj tych tym zwolnieniem. Z uwagi na
to, e wszelkie przywileje podatkowe stanowi naruszenie jednej z g ównych
zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwo ci podatkowej przejawiaj cej si w powszechno ci opodatkowania oraz w równo ci podatkowej,
1
2

Por. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U.
z 2000r. nr 54, poz.654.
W niektórych przypadkach, ci le okre lonych w ustawie przedmiotem opodatkowania mo e
by przychód.
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przepisy reguluj ce te przywileje musz by stosowane szczególnie precyzyjnie.
Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego powoduje, e nie
powstaje w pewnym, ustawowo wskazanym zakresie zobowi zanie podatkowe. Nie oznacza to wcale jednak, e podatnicy s zwolnieni z innych obowi zków, dotycz cych prowadzenia dokumentacji, czy te sk adania deklaracji
podatkowych. Nale y podkre li , e podmiot osi gaj cy dochody zwolnione
z opodatkowania w my l przepisów nadal pozostaje podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych i ci
na nim takie same obowi zki, jak na
podatnikach nie zwolnionych z podatku.
Okre lone w artykule 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienia przedmiotowe z podatku mo na podzieli na dwie grupy.
Jedna z nich obejmuje zwolnienia bezwarunkowe, natomiast druga zwolnienia
warunkowe.
1. Zwolnienia bezwarunkowe
W literaturze przedmiotu zwolnienie bezwarunkowe okre lane jest najcz ciej jako przywilej, który przys uguje podmiotom gospodarczym osi gaj cym dochody ze ród a zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym
bez wzgl du na to, na co zostan wydatkowane dochody z tego ród a.3
W 1992 r. tj. w momencie wej cia w ycie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 12 zwolnieniem bezwarunkowym od tego podatku zosta y obj te odszkodowania i to zarówno
te wyp acane na podstawie przepisów o wyw aszczeniu nieruchomo ci jak
równie otrzymywane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, czy
te prawa cywilnego. Nale y zaznaczy , e by a to kontynuacja rozwi za
stosowanych przed wej ciem w ycie omawianej ustawy. Nie mniej jednak
w 1999 r. wprowadzona zosta a nowelizacja polegaj ca na tym, e odszkodowania otrzymywane z innych tytu ów ni przepisy o wyw aszczeniu utraci y
zwolnienie od podatku dochodowego. S one zatem traktowane na równi z
pozosta ymi przychodami podlegaj cymi opodatkowaniu.
Zwolnieniem bezwarunkowym z opodatkowania omawiana ustawa obj a
równie , w my l art. 17 ust. 1 pkt. 1, dochody pochodz ce ze sprzeda y ca oci lub cz ci nieruchomo ci wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego.
W 2000 r. do przedstawionego wy ej rozwi zania zosta o wprowadzone
ograniczenie polegaj ce na tym, e zwolnienie dochodów z takiej sprzeda y
jest mo liwe tylko w przypadku gdy sprzeda nast puje przed up ywem pi ciu
lat od ko ca roku kalendarzowego, w którym nast pi o nabycie ca o ci lub
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Por. S. Dzier yc, Podatek dochodowy od osób prawnych w 2000 roku. Przepisy, przyk ady,
komentarz, Warszawa 2000, s. 225; tak e: M. Kudlicka, Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa 2000, s. 108 i n.
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cz ci zbywanej nieruchomo ci.4 Zwolnienie takie nie dotyczy jednak dochodu
uzyskanego ze sprzeda y gruntów, które w wyniku przeprowadzonej transakcji
utraci y charakter rolny lub le ny.
Nale y przypuszcza , e przedstawione wy ej instrumenty podatkowe
jakimi s zwolnienia przedmiotowe w obrocie gruntami rolnymi, b d w dalszym ci gu wykorzystywane przez polityk podatkow w zwi zku z koniecznoci dostosowania polskich przepisów do uregulowa unijnych stosowanych
w tym zakresie.
Od 1994 r. zwolnieniem bezwarunkowym z opodatkowania zosta a obj ta
ca o dochodów ko cielnych osób prawnych pochodz ca z niegospodarczej
dzia alno ci statutowej.5 Zgodnie z wprowadzonymi przepisami odno nie wymienionych wy ej dochodów, podmioty te nie maj nawet obowi zku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej. Je li
chodzi natomiast o pozosta e dochody ko cielnych osób prawnych, a tak e
dochody spó ek, których jedynymi udzia owcami s ko cielne osoby prawne,
to s one zwolnione z opodatkowania, ale tylko w tej cz ci, która przeznaczona jest na cele kultu religijnego, cele o wiatowo-wychowawcze,
naukowe, budownictwa sakralnego i tym podobne wymienione w ustawie.
Nale y tak e doda , e zwolnienie to nie wi e si bezpo rednio, jak to jest w
wielu innych przypadkach z wymogiem wydatkowania dochodu, lecz z samym
jego przeznaczeniem.
Do grupy przedmiotowych zwolnie bezwarunkowych nale
tak e dochody uzyskiwane przez okre lone podmioty z dotacji pochodz cych z bud etu
pa stwa i z bud etów samorz dowych, jak równie z pa stwowych i samorz dowych funduszy celowych. Zwolnienie z opodatkowania wymienionych wy ej
dochodów zosta o wprowadzone w 1993 r. Od tego czasu przepisy dotycz ce
tych zwolnie by y jednak kilkakrotnie nowelizowane, zmienia y one swój
kszta t wraz z rozwojem decentralizacji zada administracyjnych. W 1995 r.
na przyk ad na podstawie zmian jakie zosta y wprowadzone w punkcie
14 artyku u 17, zwolnienie zosta o ograniczone jedynie do dotacji na tworzenie
rezerw pa stwowych i na gospodarowanie tymi rezerwami, a tak e do dotacji
otrzymanych w zwi zku z umowami na wykonywanie zada w zakresie obronno ci, zawartymi na mocy przepisów ustawy o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Nale y zaznaczy , e przepisy wprowadzone na mocy wspomnianej wyej nowelizacji przysporzy y zainteresowanym podatnikom wiele w tpliwo ci.
G ówny problem polega mianowicie na tym, e w/w zadania by y cz sto powierzane przez uprawnione organy np. Ministra Obrony Narodowej czy wojewod , do wykonania innym podmiotom na mocy umów cywilnoprawnych.6
4
5
6

Zmiana wprowadzona ustaw z 9 czerwca 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 60, poz. 700.
Zmiana ta zosta a wprowadzona do art. 17 poprzez dodanie punktu 4a.
Zasady zawierania umów i udzielania przedsi biorcom dotacji na wykonanie tych zada
okre laj przepisy rozporz dzenia Rady Ministrów z 20 lipca 1993 r. w sprawie okre lania
organów w a ciwych do nak adania niektórych obowi zków i zada niezb dnych na potrzeby
obrony pa stwa oraz zasad odp atno ci za wykonywanie tych zada , Dz. U. 69, poz. 331.
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Zgodnie bowiem z tymi umowami generalni wykonawcy przekazywali podwykonawcom równie cz
dotacji. W takich sytuacjach wraz z przekazaniem
zada i dotacji pojawi si problem, czy dotacje otrzymywane przez podwykonawców s zwolnione z podatku dochodowego na podstawie omawianego
przepisu, czy te s przychodem podatnika rozliczanym na zasadach ogólnych. W odpowiedzi na te w tpliwo ci Ministerstwo Finansów zaj o stanowisko, e je eli w a ciwy przepis upowa ni podmioty do zawarcia umowy
w zakresie przekazania obowi zków, to przekazanie praw do zwolnienia
z podatku cz ci dotacji jest bezsporne.7
Od 1 stycznia 1999 r. brzmienie omawianego przepisu uleg o kolejnej,
zasadniczej zmianie w zwi zku z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, wprowadzon na mocy postanowie ustawy z 20 listopada
1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie
wolne od podatku dochodowego s dotacje otrzymane wy cznie z bud etu
pa stwa lub bud etów jednostek samorz du terytorialnego co oznacza, e nie
s zwolnione od podatku kwoty otrzymane przez kooperantów (podwykonawców) na podstawie umów cywilnoprawnych, je eli podatnicy ci nie otrzymuj
dotacji bezpo rednio z bud etu pa stwa lub z bud etów jednostek samorz du
terytorialnego.
Od listopada 2001 r., w celu wspierania dzia a pobudzaj cych aktywno
gospodarcz na obszarach wiejskich, zwolnieniem bezwarunkowym
zosta y obj te tak e dotacje z bud etu pa stwa otrzymane na dofinansowanie
przedsi wzi
realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD).8 Kierunki dzia a , realizowane w ramach tego programu dotycz przede wszystkim:
inwestycji o charakterze modernizacyjnym w gospodarstwach rolnych,
rozwoju infrastruktury wiejskiej,
przedsi wzi
zmierzaj cych do zró nicowania dzia alno ci gospodarczej,
które zapewni mieszka com alternatywne ród a dochodu,
poprawy w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych.
Przedstawione wy ej wybrane zagadnienia odno nie stosowania bezwarunkowych zwolnie przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych nie wyczerpuj oczywi cie wszystkich tego typu zwolnie wyst puj cych
w polskim systemie podatkowym. Obok bowiem zasygnalizowanych wcze niej

7
8

Przepisy tego rozporz dzenia zak adaj , e przedmiotem umowy mo e by utrzymanie mocy
produkcyjnych i remontowych niezb dnych do wytworzenia rzeczy ruchomych na okres zagro enia wojennego, na potrzeby obrony pa stwa itp. Pismo Ministerstwa Finansów
z 9 lutego 1999r., nr PB3/MD-2-722-1/99. Por. te : W. Dmoch, Ksi ga doradcy podatkowego.
Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa 2001, s. 324.
Por. np. Pismo Ministerstwa Finansów z 9 lutego 1999, nr PB3/MD-2-722-1/99.
Zwolnienie to zosta o wprowadzone na mocy ustawy z dnia 25 lipca 2001 o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. nr 125, poz. 1368, która wesz a w ycie 14 listopada 2001 roku.
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sytuacji przewidziano tak e zwolnienia, które dotycz okre lonych grup dochodów, do których zalicza si mi dzy innymi:
dochody pochodz ce z mi dzypa stwowych instytucji finansowych lub
ze rodków przyznanych przez rz dy obcych pa stw na podstawie umów
zawartych z tymi instytucjami lub pa stwami przez Rad Ministrów Pzeczypospolitej Polskiej, w a ciwego ministra lub agencje rz dowe,
dotacje, subwencje i dop aty otrzymane z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych przez zak ady pracy chronionej,
dochody z tytu u prowadzenia loterii fantowych i gry w bingo fantowe,
cz
dochodów uzyskanych w roku podatkowym z dzia alno ci gospodarczej, w której wykorzystuje si odpady wytworzone na terytorium Polski,
ustalon zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 1998r.
w sprawie okre lenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia
do zwolnienia od podatku dochodowego.9
2. Zwolnienia warunkowe
Zwolnienie warunkowe w podatku dochodowym od osób prawnych polega na tym, e podmiot gospodarczy upowa niony ustawowo do korzystania
z takiego przywileju mo e zwolni z opodatkowania cz
lub ca o swoich
dochodów ale tylko w sytuacji gdy spe ni on okre lone w ustawie warunki.
Zwolnienia te obejmuj zatem dochody uzyskane ze róde wskazanych
w konkretnym przepisie ustawy pod warunkiem ich wykorzystania na cele
enumeratywnie wymienione przez ustawodawc . Je li zdarza si sytuacja,
e podatnik zagospodaruje dochód niezgodnie z wol ustawodawcy, wówczas
jest on zobowi zany do zap acenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Obowi zek podatkowy w takim przypadku powstaje w miesi cu, w którym podatnik wydatkowa zwolnione dochody w sposób inny ni to zosta o
przewidziane w ustawie.
Wed ug przepisów zawartych w artykule 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z opodatkowania s niektóre
dochody jednostek organizacyjnych takich jak fundacje, stowarzyszenia, organizacje spo eczne oraz szko y wy sze, których celem statutowym jest okre lona w tym artykule dzia alno spo ecznie u yteczna. W wi kszo ci przypadków
zwolnienie to dotyczy dochodów ró nego rodzaju fundacji dzia aj cych
na podstawie ustawy o fundacjach.10
Nale y jednak podkre li ,
e nie wszystkie dochody wymienionych wy ej jednostek s obj te zwolnieniem. Zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy bowiem jedynie tej cz ci
dochodów, która zosta a wydatkowana na ci le okre lone cele, zgodne
z dzia alno ci statutow jednostki. Jak zatem wida mo liwo
korzystania
9
10

Dz.U. nr 8, poz. 29.
Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tekst jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203
ze zm.
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ze zwolnienia nast puje wówczas gdy podatnik spe nia dwa warunki:
jego celem statutowym jest dzia alno wymieniona w ustawie,
uzyskane przez podatnika dochody s wydatkowane na ten cel.11
Warte podkre lenia wydaje si tak e to, e w przypadku takich organizacji jak stowarzyszenia, fundacje, czy te inne jednostki o charakterze nonprofit, o zwolnieniu okre lonego dochodu z opodatkowania decyduj faktycznie
dokonane wydatki, a nie tylko samo ich przeznaczenie. W pocz tkowym okresie obowi zywania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymienione wy ej jednostki a tak e spó ki, których udzia owcami by y wy cznie
organizacje dzia aj ce na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz
zwi zki zawodowe, spó ki wodne i inne wymienione w ustawie, zobowi zane
by y wydatkowa zwolnione z podatku dochody na cele statutowe w roku podatkowym lub w roku nast pnym. Od 1995 r. zlikwidowany zosta limit czasowy
wydatkowania rodków, za zwolnienie uzale niono od spe nienia nast puj cych warunków:
podj cia przez podatnika odpowiedniej uchwa y dotycz cej przeznaczenia
uzyskanego dochodu na cele statutowe to same z okre lonymi w ustawie,
wydatkowania tych dochodów przez podatnika na powy sze cele,
bez wzgl du na termin ich realizacji.
W zwi zku z powy szym, od momentu przeznaczenia dochodu na okrelone cele (spe nienie pierwszego warunku) do momentu wydatkowania dochodu na te cele (spe nienie drugiego warunku) dochody s zwolnione z podatku dochodowego. Jak ju jednak podkre lano wcze niej, zwolnienie to ma
charakter warunkowy i w przypadku wydatkowania tych rodków na cele inne
nast puje utrata zwolnienia z podatku dochodowego.
Wydawa by si mog o, e konieczno spe nienia dwóch omawianych
wcze niej warunków w celu uzyskania prawa do zwolnienia ca o ci lub cz ci
dochodu z podatku nie powinna budzi istotnych zastrze e . Tym niemniej
w rzeczywisto ci okaza o si , e problematyka stosowania wymienionych
wy ej zwolnie by a niejednokrotnie przedmiotem orzecze NSA. Najcz ciej
spory dotyczy y zagadnienia, czy cel na który podatnik wydatkowa dochód,
upowa nia go do korzystania ze zwolnienia czy te nie. W orzeczeniach s dy
przyj y zasad , e zapisy w statucie dotycz ce celów ustanowienia fundacji
powinny by dokonane w sposób bardzo precyzyjny, a eby nie budzi y jakichkolwiek w tpliwo ci w ustaleniu uprawnienia do zwolnienia. Organy podatkowe
nie s bowiem uprawnione do dokonywania wyk adni zapisów statutu. W przypadku na przyk ad rozszerzenia na mocy uchwa y fundatorów liczby celów
dzia alno ci fundacji zwolnienie podatkowe (pod warunkiem zgodno ci celu
z zapisem w ustawie) przys ugiwa b dzie dopiero wtedy, gdy zaczn obowi -

11

Tez t uzasadnia m.in. B. Dauter, Zwolnienia przedmiotowe w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Glosa, grudzie 2000, s. 28 i n.
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zywa zmiany dokonane w statucie12.
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych okre lone zosta y
tak e inne sytuacje, które zezwalaj na zwolnienie z opodatkowania dochodów
uzyskanych przez podatników. Zwolnienia takie mog mie miejsce na przyk ad wówczas gdy dochody zostan przeznaczone na ci le okre lone cele,
zgodne z wol ustawodawcy. Podkre li nale y, e do uzyskania takiego
zwolnienia wystarcza samo przeznaczenie dochodu, a nie jego wydatkowanie,
jak to by o w przypadkach opisanych wcze niej. Zwolnieniami tego typu obj te
s mi dzy innymi:
dochody z dzia alno ci pozarolniczej i z dzia ów specjalnych produkcji rolnej
przeznaczone na wynagrodzenia za prac cz onków rolniczych spó dzielni
produkcyjnych i innych spó dzielni zajmuj cych si produkcj roln ,
dochody zwi zków jednostek samorz du terytorialnego  w cz ci przekazanej dla tych jednostek,
dochody wspólnot mieszkaniowych  w cz ci przeznaczonej na cele zwi zane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz
cz onków wspólnoty,
dochody towarzystw budownictwa spo ecznego  w cz ci przeznaczonej
na utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz na budow mieszka przeznaczonych na wynajem,
dochody zwi zków zawodowych, spo eczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji pracodawców i partii politycznych  w cz ci przeznaczonej na cele statutowe,
dochody spó dzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i z innych róde przychodów  w cz ci przeznaczonej
na cele zwi zane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i na inne cele
statutowe.

Nale y tak e doda , e w podmiotach takich jak zwi zki zawodowe, organizacje pracodawców, partie polityczne, a tak e spó dzielnie
mieszkaniowe zwolnieniem nie s obj te dochody uzyskane z prowadzonej przez nie dzia alno ci gospodarczej. Dochody z tej dzia alno ci
opodatkowane s na zasadach ogólnych.

Na szczególn uwag zas uguje regulacja zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez
zwi zki jednostek samorz du terytorialnego. Podstaw prawn funkcjonowania
ka dego z tych zwi zków stanowi tzw. ustawy samorz dowe.13 Zwi zki jednostek samorz du terytorialnego tworzone s przez odpowiednie jednostki
12

13

Wyrok NSA z 4 lutego 1994 r., sygn. SA/Lu 1322/93 oraz wyrok z 26 lutego 1996r., sygn.
SA- 1997/95 potwierdzaj tez o wymogu zgodno ci brzmienia celów okre lonych w ustawie z brzmieniem celów statutowych.
Podstaw funkcjonowania zwi zków mi dzygminnych stanowi ustawa z 8 marca 1990
o samorz dzie gminnym, tj. Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74; zwi zki powiatów tworzone s na
podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym, Dz.U. nr 155, poz. 1014.
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(gminy lub powiaty) w celu wspólnego wykonywania zada publicznych, natomiast rodki na finansowanie tych zada pochodz z bud etów gmin.
Na podstawie zmian jakie zosta y wprowadzone w przepisach podatkowych w 1995 r. zwi zki gmin utraci y zwolnienie z opodatkowania swoich dochodów.14 Z uwagi jednak na szczególn ochron finansów samorz dowych
przywrócono nast pnie zwolnienie dochodów zwi zków gmin ale dotyczy o
ono tylko tych dochodów, które zwi zek gmin przeznaczy dla gmin. Od 1999 r.
nast pi a kolejna zmian polegaj ca na rozszerzeniu zwolnienia z opodatkowania na dochody wszystkich zwi zków jednostek samorz du terytorialnego
(tj. gmin i powiatów), w cz ci przeznaczonej dla tych jednostek. Do dochodów
zwi zków wykorzystanych w inny sposób ni okre lony w ustawie, zwolnienie
powy sze nie mo e by stosowane.
Wolne od podatku dochodowego od osób prawnych s równie dochody
z tytu u prowadzenia szkó w rozumieniu przepisów o systemie o wiaty 
w cz ci przeznaczonej na cele szko y. W ocenie ustawodawcy przeznaczenie
na cele szko y jest to same z poniesieniem wydatków okre lonych w przepisach szczególnych15. W wietle tych przepisów zwolnieniem obj te s wydatki
podatnika prowadz cego szko poniesione na:
zakup pomocy dydaktycznych zaliczanych do rodków trwa ych lub innych
urz dze niezb dnych do prowadzenia szko y,
organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w cz ci stanowi cej
wynagrodzenie personelu wychowawczego i obs ugi, je eli wynagrodzenie
to nie zosta o pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.
A eby skorzysta z wymienionych zwolnie podatnicy s zobowi zani
zadeklarowa przeznaczenie dochodu na okre lone w ustawie cele. Przepisy
ustawy nie okre laj terminu, w jakim dochód zadeklarowany jako wolny
od podatku powinien by wydatkowany. Powy sze rozwi zanie stwarza mo liwo kumulowania dochodu przez d u szy okres (nawet przez kilka lat) i wydatkowania go na zamierzony cel w najbardziej korzystnym  wed ug oceny
podatnika  momencie. Wy czony z opodatkowania dochód mo e by bezporednio wydatkowany na cele statutowe wymienione w ustawie, a tak e
na nabycie rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych s u cych
do osi gania tych celów.
Reasumuj c nale y podkre li , e omawiane zwolnienia przedmiotowe
zarówno warunkowe, jak i bezwarunkowe maj bardzo niejednorodny charakter. Najliczniejsz grup stanowi dochody, co do których ustawodawca uzna ,
e ich donios o publiczna wymaga zwolnienia z podatku. Zwolnienia te obowi zuj z mocy prawa albo s uzale nione od woli podatnika co do przeznaczenia dochodu. Zasygnalizowana ró norodno
wiadczy tak e o tym,
14
15

Regulacj t wprowadza ustawa z 2 grudnia 1994r. o zmianie niektórych ustaw reguluj cych
zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 1995 r. nr 5, poz. 25.
Zwolnieniem obj te s wydatki okre lone w rozporz dzeniu Ministra Finansów z 18 wrze nia
1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, Dz. U. 116, poz. 747.
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e wykorzystywanie zwolnie przedmiotowych przez polityk podatkow jako
instrumentu oddzia ywania na okre lone dziedziny
ycia spo ecznogospodarczego, kulturalnego, naukowego w tym tak e podmiotów dzia aj cych
na zasadzie non-profit, jest bardzo wa nym narz dziem polityki gospodarczej.
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