
                             

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 marca 2022 r. 

Poz. 635 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów)  

z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego  

z programu „Europejski Korpus Solidarności” 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 

1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu 

otrzymywanych przez osoby fizyczne: 

1) stypendiów w ramach programu „Erasmus+” ustanowionego: 

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiają-

cym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje 

nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 50, z późn. zm.2))3), 

b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym 

„Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym rozporzą-

dzenie (UE) nr 1288/2013 (Dz. Urz. UE L 189 z 28.05.2021, str. 1); 

2) wsparcia finansowego dla uczestników w ramach programu „Europejski Korpus Solidarności” ustanowionego: 

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z dnia 2 października 2018 r. ustanawiają-

cym ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, 

rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE (Dz. Urz. UE L 250 z 04.10.2018, str. 1)4), 

b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym pro-

gram „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającym rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 

(Dz. Urz. UE L 202 z 08.06.2021, str. 32). 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947). 

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 250 z 04.10.2018, str. 1. 
3) Wymienione rozporządzenie zostało uchylone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 

2021 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporzą-

dzenie (UE) nr 1288/2013 (Dz. Urz. UE L 189 z 28.05.2021, str. 1). 
4) Wymienione rozporządzenie zostało uchylone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z dnia 20 maja 

2021 r. ustanawiające program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylające rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 

(Dz. Urz. UE L 202 z 08.06.2021, str. 32). 
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§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do stypendiów oraz wsparcia finansowego otrzymanych 

przez osoby fizyczne: 

1) wyjeżdżające za granicę, z tym że w zakresie stypendiów w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku 

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.5)); 

2) przyjeżdżające do Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw zaangażowanych w realizację programów, o których 

mowa w § 1. 

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1: 

1) pkt 1 lit. a, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2023 r.; 

2) pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 

31 grudnia 2030 r.; 

3) pkt 2 lit. a, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2023 r. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu 

„Erasmus+” (Dz. U. poz. 2114). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: wz. A. Soboń 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 

2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558 i 583. 
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