Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/18
z 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie utrzymania zwolnienia stypendiów w ramach programu
Erasmus+ z opodatkowania na podstawie rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1176)
§1
Działając na podstawie § 3 ust. zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, RMN chciałaby zwrócić
uwagę, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1176)
dotyczące zwolnienia stypendiów Erasmus+ (wyjazdy dydaktyczne oraz wyjazdy szkoleniowe) z
opodatkowania obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. W przypadku nieuregulowania przez Ministerstwo Finansów kwestii opodatkowania dla wyjazdów rozpoczynających się od 1 stycznia
2017 r. konieczny będzie powrót do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od części wypłaconego stypendium.
Stypendia w ramach programu Erasmus+ spełniają ważną rolę, umożliwiając młodym pracownikom akademickim, zdobywanie nowych kompetencji zawodowych poprzez wizyty w renomowanych zagranicznych ośrodkach badawczych. Celem wyjazdu dydaktycznego finansowanego
w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8
godzin/tydzień (2-5 dni roboczych) dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE). Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział
w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje kluczowe dla procesu internacjonalizacji kształcenia i
związane bezpośrednio z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.
Stawki dofinansowania w ramach programów Erasmus+ obowiązujące w Polsce w danym roku
akademickim zostają określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one „sztywne”, tj. uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć. Beneficjenci programu Erasmus+ są w ramach uzyskanego finansowania zobligowani do poniesienia opłat związanych z ubezpieczeniem, przejazdem i pobytem w jednostce zapraszającej, a
także wyżywieniem oraz zakwaterowaniem. Opłaty te bardzo często przekraczają kwotę uzyskaną w ramach uzyskanego dofinansowania.

Dlatego RMN uważa, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów Erasmus+ powinno zostać
utrzymane, co korzystnie wpłynie na dalszy rozwój programu i zachęci młodych pracowników
akademickich do korzystania z ww. wyjazdów stażowych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców
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