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Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 
22 października 2012 roku Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-
898/12-2/ES) po otrzymaniu dotacji podatnik 
jest zobowiązany do skorygowania – zmniej-
szenia kosztów uzyskania przychodów, a tym 
samym skorygowania - zwiększenia podatku 
dochodowego (zaliczek za okresy rozliczenio-
we), w których wykazał te koszty w wysoko-
ści zawyżonej. 

W przedstawionym stanie faktycznym Wnios-
kodawca jest producentem profesjonalnych 
systemów tras kablowych i nośnych dla kabli 
i przewodów energetycznych, teleinforma-
tycznych i innych. Korzysta ze wsparcia finan-
sowego na realizację Projektu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka na podstawie umowy o dofinansowa-
nie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przed-
siębiorczości.

W ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej i przyznanego dofinansowania zawarł 
umowy leasingu operacyjnego podatkowo, 
a finansowego bilansowo na maszyny i urzą-
dzenia niezbędne do produkcji wyrobów bę-
dących w swojej ofercie katalogowej. Warun-
kiem uznania wydatków za kwalifikujące się 
do objęcia wsparciem w ramach ww. Umowy 
jest m.in. poniesienie ich przez Wnioskoda-
wcę. Warunkiem wypłaty dofinansowania 

jest przedłożenie Instytucji Wdrażającej / 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia popraw-
nie wypełnionego wniosku wraz z kopiami 
dokumentów księgowych potwierdzających 
poniesione wydatki oraz potwierdzających 
dokonanie zapłaty. Wnioskodawca rozpoczął 
realizację projektu objętego umową o dofi-
nansowaniu - poniósł koszty rat leasingo-
wych i otrzymywał dotacje - wpływ środków 
- jako refundację już poniesionych wydatków 
wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego do umowy zawartej z PARP. 
Wnioskodawca wyłączył z podstawy opodat-
kowania wydatki sfinansowane z tych środ-
ków w miesiącach otrzymania dotacji. Tak 
przeprowadzoną korektę kosztów, poprzez 
wyłączenie z podstawy opodatkowania ko-
sztów sfinansowanych dotacją w roku otrzy-
mania dotacji, potwierdzają organy podat-
kowe.

Organ nie zgodził się z taką praktyką stwier-
dzając, że  po otrzymaniu dotacji podatnik 
jest zobowiązany do skorygowania – zmniej-
szenia kosztów uzyskania przychodów, a tym 
samym skorygowania - zwiększenia podatku 
dochodowego (zaliczek za okresy rozliczenio-
we), w których wykazał te koszty w wysoko-
ści zawyżonej. W konsekwencji nie można 
więc było  podzielić poglądu Wnioskodawcy, 
że obowiązek wyłączenia tej części wydat-
ków (sfinansowanych następnie otrzymanym 

dofinansowaniem) z kosztów uzyskania przy-
chodu nastąpi dopiero w rozliczeniu za mie-
siąc, w którym zostało otrzymane dofinanso-
wanie (została otrzymana dotacja) czyli na 
bieżąco.
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