
 
 
 

                                           
 
 
 
 

 
 

 
 

Seminarium  „OPODATKOWANIE DOTACJI UNIJNYCH” 
 

5 grudnia 2014 r. 
Uniwersytet Warszawski, Kampus Centralny, budynek d. BUW, s. 308  

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  
 
 

 PROGRAM: 
 
 
9.30-10.00  Rejestracja uczestników seminarium 
 
 
10.00-10.15  Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium  

-   prof. dr hab. Tomasz Giaro - Prodziekan ds. współpracy z zagranicą 
i kadry naukowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 

- Maciej Markowski - Wiceprezes Zarządu, Espol sp. z o.o.  
  

 
 
10.15-10.55 Dotacje unijne jako instrumenty realizacji polityki spójności oraz wspólnej 

polityki rolnej w okresie programowania 2014-2020  
- Agnieszka Pogorzelska, ekspert, Centralny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich, Centrum Projektów Europejskich  

 
 
10.55-11.30 Główne problemy podatkowe związane z dotacjami unijnymi na gruncie 

przepisów ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku od 
towarów i usług  

- dr Maria Supera-Markowska, kierownik projektu badawczego 
„Opodatkowanie dotacji unijnych - ocena regulacji prawnych oraz 
identyfikacja głównych problemów występujących w praktyce i analiza 
możliwości ich rozwiązania”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Warszawski 

 
11.30-11.50 Przerwa kawowa  
 
 
11.50 – 12.30 Opodatkowanie dotacji unijnych podatkami dochodowymi – wybrane 

zagadnienia: 
   

 Korekta kosztów uzyskania przychodów, w szczególności z tytułu 
odpisów amortyzacyjnych,  w wyniku otrzymania dotacji  

-  dr Marcin Jamroży, Szkoła Główna Handlowa  
 Ujęcie wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji unijnych  

- Przemyslaw Szabat,  doradca podatkowy, Członek Komitetu 
Podatkowego Pracodawców RP 

 Dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników seminarium  
- Moderator: dr Marcin Jamroży  
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12.30-13.10 Opodatkowanie dotacji unijnych podatkiem od towarów i usług – wybrane 

zagadnienia: 
 

 VAT: czy dotacja to „wartość dodana”?  
- dr Piotr Karwat, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Warszawski 

 Podatek VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym typu hybrydowego   
-  dr Katarzyna Feldo, doradca podatkowy, PricewaterhouseCoopers 

Sp. z o.o.   
 Wpływ planowanych zmian w ustawie o VAT na opodatkowanie dotacji 

unijnych, w szczególności kwalifikowalność podatku VAT  
- Przemysław Skorupa, doradca  podatkowy, Deloitte Doradztwo 
Podatkowe Sp. z o.o. 

 Dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników seminarium    
-    Moderator: dr Piotr Karwat 
 

 
13.10 – 13.50 Rachunkowe ujęcie dotacji unijnych – wybrane zagadnienia: 
   

 Ewidencja środków unijnych  
- dr Małgorzata Winter, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
Warszawski 

 Dotacje do aktywów - księgowe ujęcie i prezentacja w sprawozdaniu 
finansowym 

- dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
Warszawski 

 Dotacje do przychodów oraz księgowe ujęcie kosztów sfinansowanych 
dotacjami   

- dr Anna Białek-Jaworska, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
Uniwersytet Warszawski 

 Dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników seminarium 
- Moderator: dr Anna Białek-Jaworska 

 
 
13.50 -14.00 Podsumowanie seminarium  
  - dr Maria Supera-Markowska, kierownik projektu „Opodatkowanie 

dotacji unijnych - ocena regulacji prawnych oraz identyfikacja głównych 
problemów występujących w praktyce i analiza możliwości ich rozwiązania” 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 

 
 
 
Patronat honorowy:                                       Patroni medialni:                  
 

  
 
 
Współorganizator: 

 
  
 
Projekt Opodatkowanie dotacji unijnych - ocena regulacji prawnych oraz identyfikacja 
głównych problemów występujących w praktyce i analiza możliwości ich rozwiązania został 
sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2011/03/D/HS5/02490. 
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