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Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych wolne 
od podatku dochodowego są dotacje, 
subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne 
świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 
otrzymane na pokrycie kosztów albo jako 
zwrot wydatków związanych z otrzyma-
niem, zakupem albo wytworzeniem we 
własnym zakresie środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych, od 
których dokonuje się odpisów amortyza-
cyjnych zgodnie z art. 16a – 16m. 

Zwolnienie zawarte w wyżej wskazanym 
przepisie dotyczy wszelkiego rodzaju do-
tacji, subwencji i innych nieodpłatnych 
świadczeń na określony w przepisie cel, 
bez względu na podmiot przekazujący 
takie świadczenie. Może to być zarówno 
podmiot publicznoprawny, jak i podmiot 
prywatny. Wyłącznym warunkiem dla 
stosowania tego zwolnienia jest przezna-
czenie takiego świadczenia na nabycie 
albo wytworzenie środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych.
Wskazać należy, iż z zakresu tego zwolnie-
nia będzie wyłączone otrzymanie określo-

nych rodzajów świadczeń na nabycie albo 
wytworzenie środków trwałych bądź war-
tości niematerialnych i prawnych, które 
nie podlegają amortyzacji. Może to wyni-
kać z dwóch różnych przesłanek. Po pierw-
sze, od niektórych rodzajów składników 
majątkowych ustawa z dnia 15 lutego 
1992 r. zabrania dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych, np. gruntów, dzieł sztuki 
i eksponatów muzealnych itd. Po drugie, 
co do zasady takie składniki majątkowe 
mają być wykorzystywane na potrzeby 
związane z prowadzoną przez podatnika 
działalnością gospodarczą, a także być 
kompletne i zdatne do użytku. Nabycie 
składników majątkowych, które nie służą 
prowadzonej działalności gospodarczej, 
powoduje, iż dotacja bądź inne świadcze-
nie zaliczane są do przychodu beneficjen-
ta takiego świadczenia. 

Należy także wskazać, iż powyższy przepis 
wskazuje, że zwolnieniu podlegają świad-
czenia na pokrycie kosztów albo jako 
zwrot wydatków związanych z otrzyma-
niem, zakupem albo wytworzeniem we 
własnym zakresie środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, od 
których dokonuje się odpisów amortyza-
cyjnych zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych. Zatem muszą to być środki, od któ-
rych dokonuje się odpisów zgodnie z wy-
żej wskazanymi regulacjami. Podkreślić 
należy, że odpisy te nie muszą stanowić 
kosztu uzyskania przychodów.
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