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Wrocław, dnia 8 września 2014r. 

 

OPINIA  
dot. zmian w ustawie  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ich wpływu na możliwość zakwalifikowania odprowadzanych 

na ZFS środków jako kosztu uzyskania przychodu 

  

Przedmiotem niniejszej opinii jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie – czy środki 

wpłacone na Zakładowe Fundusze Szkoleniowe przed dniem 27 maja 2014r. będą mogły zostać 

zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w związku ze zmianą ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie której uchylone zostały przepisy art. 67-69 tejże 

ustawy. 

Opinię sporządzono w następującym stanie faktycznym: 

 W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, zakwalifikowani do udziału 

w projekcie pracodawcy, utworzyli Zakładowe Fundusze Szkoleniowe. Na podstawie zawartych 

z Realizatorem Projektu umów, pracodawcom – Beneficjentom biorącym udział w projekcie, 

przekazane zostały środki na utworzenie Zakładowych Funduszy Szkoleniowych. Część z nich 

przekazała całość środków do dnia 27 maja 2014r., część natomiast, zobowiązała się do wpłacenia 

ustalonej kwoty jako wkładu własnego w ratach. 

 Opinię sporządzono w następującym stanie prawnym: 

1. Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 598), zwana dalej: Ustawą o zmianie 

ustawy 

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 

99, poz. 1001 z późn. zm.), zwana dalej: Ustawą o promocji zatrudnienia 

3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 

poz. 350 z późn. zm.), zwanej dalej: Ustawą o PIT 

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 

niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.), 

zwana dalej: Ustawą o CIT. 

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, tj. uchylonymi na podstawie Ustawy o zmianie 

ustawy przepisami art. 67 – 69 Ustawy o promocji zatrudnienia, dochody Zakładowego Funduszu 

Szkoleniowego w postaci wpłat pracodawców, uznawane były za koszt obciążający działalność 

pracodawcy. Tym samym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a 
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ustawy o CIT, mogły zostać uznane za koszt uzyskania przychodów, bowiem na podstawie tychże 

przepisów koszt uzyskania przychodów stanowią podstawowe odpisy i wpłaty na różnego rodzaju 

fundusze tworzone przez podatnika, przy czym obowiązek lub możliwość tworzenia tych funduszy 

w ciężar kosztów określają ustawy.  

 Tym samym, skoro uchylone zostają przepisy dot. możliwości utworzenia Zakładowego 

Funduszu Szkoleniowego, brak jest możliwości zakwalifikowania jako kosztu uzyskania przychodu 

wpłat i odpisów dokonanych po wejściu w życiu przepisów Ustawy o zmianie ustawy. Niemniej 

jednak należy mieć na uwadze treść przepisu art. 21 Ustawy o zmianie ustawy, zgodnie z którym do 

środków zakładowego funduszu szkoleniowego zgromadzonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem środki wpłacone na rachunek 

zakładowego funduszu szkoleniowego przed dniem 27 maja 2014r., zostaną zakwalifikowane jako 

koszt uzyskania przychodu. Należy zwrócić uwagę, iż chodzi tu o środki faktycznie przekazane, nie zaś 

wymagalne na podstawie umowy, lecz jeszcze nie wpłacone. Kosztem podatkowym są bowiem tylko 

te środki, które zostały przekazane na rachunek funduszu przed dniem wejścia w życie przepisów 

zmieniających Ustawę o promocji zatrudnienia. 
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