
Drodzy stypendyści, 

Dziękujemy Wam za bardzo duży odzew na nasz pierwszy mail dotyczący problemu 

opodatkowania stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. Uzyskane od Was 

informacje były bardzo pomocne w podejmowanych przez nas w ostatnim czasie działaniach. 

Mamy przyjemność podzielić się z Wami wspaniałą informacją – Ministerstwo Finansów 

wydało interpretację ogólną (która jest wytyczną dla urzędów skarbowych) dotyczącą 

Waszych stypendiów – i jest to interpretacja pozytywna. Co więcej, dotyczy wszystkich 

stypendiów, niezależnie od roku ich przyznania! W skrócie – MF uznało, że stypendia dla 

wybitnych młodych naukowców zaliczają się do grupy „innych stypendiów naukowych i za 

wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej 

Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”, 

które wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z podatku. Tutaj 

przytaczamy dwa najważniejsze akapity interpretacji: 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ukształtowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych w 

przedstawionej sprawie uznać należy, że art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy może mieć zastosowanie 

również do stypendiów naukowych przyznanych na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o 

zasadach finansowania nauki. 

 

Ponadto z uwagi na tożsamy tryb i zasady przyznawania stypendiów naukowych dla 

wybitnych młodych naukowców na podstawie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, tj. 

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwolnienie 

z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy ma także zastosowanie do stypendiów przyznanych na mocy tej 

regulacji. 

Niestety link bezpośredni do interpretacji nie działa - można ją wyszukać po sygnaturze 

DD3/033/100/CRS/12/DD-679 na stronie http://sip.mf.gov.pl/. Jej treść załączamy do tego 

maila. 

 

Jakie są konsekwencje takiej interpretacji?  

Dla tych laureatów, którzy podatku nie płacili – jest potwierdzeniem że mieli rację. Dla 

wszystkich, których umowy przewidują pobieranie podatku – jest podstawą do zmiany 

umowy z uczelnią/instytutem. W takich przypadkach istnieje też kwestia podatku już 

zapłaconego. Trudno na obecnym etapie o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, jednak 

wydaje się że na podstawie tej interpretacji można wystąpić do urzędu skarbowego z korektą 

zeznania rocznego, załączając interpretację jako uzasadnienie korekty. 

 

Na koniec nieco o tym jak doszło do tego sukcesu. Wydaje się, że jest to wynik aktywności na 

wielu poziomach – wysiłków tych z Was, którzy skutecznie dochodzili swoich racji na drodze 

sądowej (MF zwraca uwagę na wyroki sądów wojewódzkich we Wrocławiu, Kielcach i 

Białymstoku, oraz najważniejszy – wyrok NSA podtrzymujący wyrok WSA z Wrocławia); 

działań Rady Młodych Naukowców (tej i poprzedniej kadencji), która już pod koniec 2011 

roku zwracała uwagę na ten problem i następnie, w bieżącej kadencji, podjęła dodatkowe 

działania w tym kierunku; uchwalenia przez MNiSW regulaminu i wystosowania pisma do 

MF; artykułów które ostatnio ukazały się w prasie (m.in. 

http://prawo.rp.pl/artykul/757643,953033-Podatek-od-stypendium--konieczna-interpretacja-

ogolna.html), oraz wszystkich anonimowych, indywidualnych działań tych, którzy 

interweniowali w MNiSW i MF. 

 

W imieniu Rady Młodych Naukowców jeszcze raz dziękuję za przekazane informacje i życzę 

kolejnych sukcesów w pracy naukowej. 

Bartek Lis, RMN 

http://sip.mf.gov.pl/

