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Interpretacja pzepis6w prawa podatkowego dotycz4ca podatku dochodoweqo od os6b
fizycznych w zakresie skutk6w podatkowych organizowania, finansowania bedz refundacji
czlonkom Izby udzialu w szkoleniach zawodowych oraz obowigzku sporz4dzenia dla kazdeqo
uczestnika szkolenia informacji pIT-BC,

INTERPRETACIA INDYWIDUAI,NA

Na podstawie art. 13 g 2a, art. 14b S 1 usta$ry z dn:a 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.
U, z 2Ol7 r., poz. 2Ot, z poin. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, 2e
stanowisko Wnioskodar,./cy przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 201g r. (data wplywu 30
stycznia 2018..) uzupelnionym w dniu 12 marca 2018 r., o wydanie interpretacji przepis6w prawa
podatko\4ego dotyczEcej podatku dochodowego od os6b fizycznych w zakresie skutk6w
podatkowych organizowaria, finansowania badi refundacji czlonkom Izby udzialu w szkoleniach
zawodowych oraz obowiazku sporzadzenia dla ka2dego uczestnika szkolenia informacji pIT-Bc - jest
prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r. wplynEl do tutejszego organu ww. wniosek, uzupelniony w dniu 12
marca 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczAcej podatku dochodowego od os6b
fizycznych w zakresie skutk6w podatkowych organizowania, finansowania badi refundacji czlonkom
Izby udzialu w szkoleniach zawodowych.

We v.'niosku przedstawiono nastepuj4cy stan faktlrczny i zdarzenie prryszle.

Wnioskodawca - O, (dalej ,,O.,,) jest jednostka organizacyjna samorzqdu zawodowego pielQgniarek i

poloznych, posiadajece osobowo6i prawnA (art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o
samozEdzie pielQgniarek i poloznych Dz, U, Nr 174, poz. 1038 dalej,,u.s,p,p,,,), podobnie jak ma sie
to r,/ przypadku innych samorz4d6w zawodowych, reprezentujacych osoby wykonujace zawody
zaufania publicznego: adwokat6w, lekarzy, bieglych rewident6w iinnych, ustawy regulujqce kwestie
korporacji nakladaja na swoich czlonk6w liczne obowiezki, z kt6rych na czoto wysuwajE siQ:
obowiazek placenia sktadek czlonkowskich/ pozwalaiEcych na finansowanie funkcjonowania orqan6w
samorzAdu zawodowego oraz obow:qzek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby
wchodz4ce w sklad danej korporacji.

W przypadku samorzqdu zawodowego pielQgniarek i
powiezany jest obowiazek oplacania przez pieleqniarki i

okrqgowej izby pielQgniarek ipolo2nych. Obowiazek ten
u.s.p,p, zgodnie z kt6rym, czlonkowie samorzedu s4
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polo2nych z przynale2nosci4 do niego
polo2ne skladki czlonkowskiej na rzecz

wynaka z przepisu z art, 11 ust, 2 pkt 4
obowiEzani regularnie oplacat sktadke
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czlonkowska. Skladka ta oplacana jest comiesiecznie, w wysokosci okreglonej w uchwale Nr.. z dnia
20 stycznia 2016 r. vll Krajowego zjazdu pielegniarek i potoinych w sprawie wysokoSci skladki
czlonkowskiej oraz zasad jej podziaiu.

Ponadto na mocy przepisu art.61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielegniarki i
polo2nej (t.j, Dz. U. z 2016 t. poz. 125L z p62n. zm. dalej zwanej ,,u,z.p.p,,), ustawodawca naloiyl
na pielQgniarki i polo2ne obowi4zek stalego aktuatizowania swojej wiedzy i umiejQtno6ci
zawodowych w r62nych rodzajach ksztalcenia podyplomowego.

Korelatem tego obowiezku jest uprawnienie czlonk6w samorzadu do korzystania z pomocy
okrqgowych izb pielQgniarek i polo2nych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
ochrony wla6ciwych warunk6w wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1 pit 2 u.s.p,p.).

Obowi4zek pomocy i pieczy nad czlonkami samorz{du w zak.esie uczestnictwa w formach
doksztalcania zawodowego wynika z nakazu sprawowania pieczy nad nale2ytym wykonywaniem
zawod6w pielegniarki i potoznej w g.anicach interes! publicznego i dla jego ochrony (art. 2 ust. 1

u.s.p.p. w zwiqzku z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rp) poprzez wykonanie zadania ustawowego:
prowadzenia ksztalcenia podyplomowego pielegniarek i poioznych (art. 4 ust. 2 pkt O u.s.p.p.) w
warunkach prawidlowego zazAdzania majqtkiem wtasnym (pochodzEcym w znacznej czQ6ci ze
skladek czionk6w), popazez przeznaczenie jego czQ6ci na finansowanie kurs6w szkoleniowych.

Formy tego finansowania moge byi r6inorakie: (i) uczestnictwo w nieodplatnych r62nych formach
ksztalcenia podyplomowego (np. szkolenia, specjalizacje, kursy - dalej ,,szkotenia,,), organizowanych
przez okregowe izby pielegniarek i polo2nych, (ii) dofinansowanie do tych szkolei organizowanych
przez podmioty trzecie, kt6re sA fitansowane w calo(ci lub czQsci przez okregowe izby pielegniarek i

polo2nych (odplatno6i bezpoarednio nastQpuje na rzecz organizatora danej formy ksztalcenia
podyplomowego, przy czym w przypadku finasowania w czeSci pozostata kwote doplaca sam
uczestnik, np. cena szkolenia to 1500 zl, finansowanie dotyczy kwoty 1000 zt a uczestnik sam
doplaca 500 zl), czy wreszcie (iii) refundacja poprzez zwrot calo6c! lub czejci koszt6w, poniesionych
przez czlonka samorzEdu z tytulu oplat za uczestnictwo w kursie, na jego rachunek, po wykazaniu
ukoriczenia danej formy ksztalcenia i poniesienia z tego tytutu odpowiednich koszt6w,
udokumentowanych fakturami.

Koszty organizowanych, czy refundowanych szkolei sA pokrywane ze 5rodk6w organu samo.zAdu
zawodowego, pochodzAcych ze skladek czlonkowskich.

Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych jest
regularne oplacanie skladki czlonkowskiej oraz brak wymagalnych zobowi{zai w stosunku do
organu samozadu zawodowego. Powyzsze zasady reguluja wewnetrzne akty samorzEdu
zawodowego.

W przypadku Wnioskodawcy kwestie te unormowane zostaty w Regulaminie Refundacji KOsztOw
Ksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego Czlonk6w O. stanowiAcym zal4cznik Nr 1 do Uchwaly O. Nr
... z dnia 13 grudnia 2016 r, (dalej ,,Regulamin"). I tak, zgodnie z S 2 ust. 2 Regulaminu o
refundacjq koszt6w ksztalcenia i doskonalenia zawodowego pielQgniarek i polo2nych mog4 ubjegai
siQ czlonkowie O. w ... regularnie oplacajecy sktadki czlonkowskie oraz posiadaj4cy zaktualizowane
dane w rejestrze O..
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Zatem zgodnie z obostrzeniami Regulaminu osoby po wpisaniu do rejestru pielegniarek i poloznych,
prowadzonego przez Wnioskodawce, majE prawo kozystai ze iwiadczen okre!,onych w tym
Regulaminie dopiero po 6, 24 miesiecach regularnego oplacania skladki czlonkowskiej na rzecz O..
Jedynie kursy specjalistyczne i doksztalcajqce majq mo2liwo6i refundacji od dnia rozpoczecia .

Obecnie Wnioskodawca warto(i dofinansowania szkolei organizowanych, finansowanych czy
refundowanych uznaje za opodatkowane iwystawia informacje pIT -BC uczestnikom szkole6,

w zwivku z porayiszlm opisem zadano nastepujqce pltania,

1. Czy, wobec nalo2onych ustawowo obowiEzkdw podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
czlonk6w samorzEdu, realizowanie tego obowi1zku poprzez uczestnictwo w kursie
szkoleniowym organizowanym przez organ samozadu zawodowego ze Crodkdw wlasnych czyli
de facto ze skladek czlonk6w samorzEdu, w realizacji r6wnie2 ustawowego nakazu pomocy izb
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po stronie uczestnika powstaje przychdd w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych, jezeli prawo uczestnicze!ia w
tym szkoieniu ptzysluguje tylko po upzednim oplaceniu skladek czlonkowskich?

2. Czy, wobec nalozonych ustawowo obowiazk6w podnoszenja kwal;fikacji zawodowych przez
czlonk6w samorzEdu, realizowanie tego obowiEzku popzez uczestnjctwo w kursie
szkoleniowym kt6ry finansowany jest przez organ samorzEdu zawodowego (szkolenle
zakupione u podmiotu tzeciego pfzez O.) ze 6rodk6w wlasnych czyli de facto ze skladek
czlonk6w samorzEdu, w realizacji r6wniez ustawo\ryego nakazu pomocy izb w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po stronie uczestnika powstaje przych6d w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych, jezeli prawo do uczestnaczenia w tym
kursie nieodplatnie (bEd2 za czeSciow4 odplatnosciq - pozostala kwote wplaca O.) przysluquje
tylko po uprzednim oplaceniu skladek czlonkowskich?

3. Czy, wobec nalozonych ustawowo obowiazk6w podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
cztonk6w samorzedu, realizowanie tego obowiqzku poprzez uczestnictwo w kursie
szkoleriot,ym kt6rego koszty sA refundowane przez organ samorzEdu zawodowego (szkolenie
zakupione u podmiotu trzeciego pzez czlonka samozEdu) ze 6rodk6w wtasnych czyli do facto
ze skladek czlonk6w samorz{du, w realizacji r6wniei ustawowego nakazu pomocy izb w
zakresie podnoszenia kwalifikacjj zawodowych, po stronie uczestnika powstaje przychdd w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych, je2eli prawo do refundacji
kosztdw tej formy ksztalcenia podyplomowego w calo6ci (bEdi w czejci) przysluguje tylko po
uprzednim oplaceniu skladek czlonkowskich?

4. lesli uczestnictwo w takim szkoleniu, o kt6rym mowa w pyt. 7,2 lub 3 powoduje powstanie
przychodu po stronie jego uczestnika, to w konsekwencji czy organ samorzEdu ma obowiAzek
sporzadzenia dla ka2dego uczestnika informacji pIT-gC?

Zdaniem Wnioskodawcy, uczestnictwo w kursie szkoleniowym o.ganizowanym przez orqan
samorz4du zawodowego i finansowanym z jego 6rodk6w a tak2e organizowanym przez podmiot
trzeci ale finansowanym tak2e przez organ samorzEdu zawodowego rub przez nieqo refundowa.ym
poprzez zwrot calosci lub czq6ci koszt6w na rzecz czlonka samorzadu zawodowego, nie powoduje
przychodu po stronie uczestniczacych w tym kursie os6b, a w zwi4zku z tym nie podlega
opodatkowanau podatkiem dochodowym od os6b fizycznych,

MotywujAc to twierdzenie wskazaa nalezy I i2 zgodnie z art. 11 ust, 1

od os6b fizycznych, zwanej dalej ,,u.p.d,o.f.', przychodami, z
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wskazanych, se otrzymane lub
pieniadze i warto6ci pieniezne
nieodplatnych 6wiadcze6.
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postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym
oraz warto66 otrzymanych 5wiadczei w natufte i innych

W zwiazku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawce uczestnicy
tych kurs6w, kt6rymi sE czlonkowie O. otrzymuje albo mo2liwo6i bezptatnego uczestnictwa w
danym kursie organizowanym przez O. (pyt. 1) lub przez podmiot trzeci (pyt. 2), albo uczestnicy
otrzymujq refundacje koszt6w kursu w cato6cj lub w czesci i, w takiej sytuacji O, dokonuje
refundacji koszt6w w formie pienieznej po upzednim ich poniesieniu i udokumentowaniu zgodnie z
obowi4zuj1cym ich regulaminem (pyt. 3). Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, 2e w
okolicznoliciach podanych we wniosku z uwagi na to, 2e czlonkowie samorzadu nie otrzymujA wprost
pieniedzy, warto(ci pienie2nych ani te2 6wiadczei w naturze (sytuacja opisana w pyt, 1,2)
uczestnictwo w takich szkoleniach, mo2e by6 wprost kwalifikowane jako nieodplatne 6wiadczenie,
R6wnie2 zwrot koszt6w poniesionych za kurs (refundacja - sytuacja opisana w pyt. 3) stanowi forme
zapewnienia n;eodplatno6ci lub czQaciowej nieodplatnogci dla czlonk6w O. i tutaj podobnie do
czynienia mamy z pojeciem nieodplatnego 6wiadczenia.

Ustawodawca nie zdefiniowal pojecia nieodplatnego 6wiadczenia,

Definicja taka wypracowana zostala natomiast w orzecznictwie sad6w administracyjnych, w kt6rym
wskazuje sie, 2e pod pojeciem tym nale2y rozumjea: wszystkie zdarzenia prawne izjawiska
gospodarcze, kt6rych nastepstwem jest uzyskanie korzysci kosztem innego podmiotu, lub te
wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w dzialalnoSci os6b prawnych, kt6rych slutkiem jest
nieodptatne, to jest niezwiazane z kosztami lub innA formE ekwiwalentu, przysporzetie majEtku tej
osobie, majace konkretny wymiar finansowy (tak m.in, w uchwalach Naczelnego Sqdu
Administracyjnego z dnia 18 listopada 2002 t., FpS 9/2002 ONSA 2003/1 poz. 47, z dnia !6
pa2dziernika 2006 r. II FPS 1/2006 ONSA 

' 
WSA 2006/6 poz. 153, z dnia 24 maja 2010 r. II FSp

1/2010 ONSA iWSA 2010/4 poz. 58).

Kolejno, trzeba wskazai na ugruntowany r6wnie2 poglad, i2 ze 6wiadczeniem nieodplatnym
bqdziemy mieli do czynienia w przypadkach, w kt6rych otzymujacy odnosi okre6lonA korzyii pod
tytulem darmym. Oznacza to, 2e nie swiadczy nic w zamian ani obecnie, ani tez w ptzysz+oeci.
Poiecie ,,ewiadczenie" zaklada dzialarie aktywne po stronie kontrahenta podatn:ka, w wyniku
kt6rego podatnik uzyskuje okreslona korzy6e.

W rozstrzyganej sprawie nale2y tak2e odwolaa siQ do stanowiska Naczelnego Sadu
Administracyjnego wyra2onego w wyroku z dnia 30 maja 2017 t.,Il FSK 1528/15, w wyroku z dnia
30 ma)a 2017 r., II FSK 1206/15, oraz wojew6dzkich sEd6w administracyjnych w tym, wyra2onego
w wyroku Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w cliwicach z dnla B stycznia 2O1S r. sygn. akt I
SAlcl 624174, w wyroku Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie z dnja 19 listopada
2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1501/15.

W powy2szych orzeczeniach wprost analizowano stany faktyczne dotyczEce pokrywania koszt6w
organizacji szkolei na zecz czlonk6w samorzadu organizowanych przez okregowe iz6y b d|
podmioty trzecie.

Wsp6lnym dla tych orzeczefi jest wskazanie, i2 wzajemno6a iwiadczei eliminuje dane 6wiadczenie w
postaci zapewnienia nieodptatnych w calo6ci czy cze6ci szkolei ze zbio.u 6wiadczeri nieodplatnych.
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lak podkreslano w przytoczonych wy2ej orzeczeniach ,,nie mo2na bowiem jednak tracii z pola
widzenia postzegania samorzedu zawodowego pielggniarek i polo2nych jako pewnego rodzaju
zbiorowoici (korporacji), ktorej najistotniejszym substratem se czlonkowie tego samorzEdu. Nie
organy (wladze) samorzAdu i nie jego majetek, lecz wbenie czlonkowie lzby stanowiA o sensie i
istocie funkcjonowania iistnienia samorzldu zawodowego,,(wyrok NSA sygn, akt II FSK 1206/15).
Odzwiercaedleniem tej idei sa postanowienia art. 2 ust. 1 i 3 u.s.p.p., zgodnie z kt6rym samoeEd
.eprezentuje osoby wykonujAce zawody pielQgniarki i polo2nej oraz sprawuje pjeczQ nad nalezytym
wykonywaniem tych zawod6w w granicach interesu publjcznego i dla jego ochrony. przynale2noic
pielqgniarek i poloznych do samorzqdu jest obowiazkowa. Z nie wia2e sie takie obowiAzek
uiszczania z tego tytulu skladki cztonkowskiej (art, 11 ust. 2 pkt 4 u.s.p.p.).

Z kolei zgodnie z aft, 6t ust. 1 u.z,p.p. pietegniarka i polo2na maje obowiqzek stalego
aktualizowania swojej wiedzy iumieiQtnosci zawodowych oraz prawo do doskonarenia zawodowego
w 162nych rodzajach ksztalcenia podyplomowego,

W praktyce wykonywanie poszczeg6lnych czynno6ci w zawodzie pielegniarki zalezy od ukoiczenia
kurs6w i szkoleh w tym zakresie, pzykladowo bez ukoiczenia poszczeg6lnych kurs6w
specjalistycznych, pielegniarka nie mo2e byi dopuszczona do wykonywania pewnych czynno6ci.
Aktualne przepisy naktadaj4 zatem obowiqzek ksztalcenia w tym kierunku wla!inie poprzez
uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Dlatego te2 ustawowym zadaniem O. jest ulatwienie
pielqgniarkom sprostania ustawowym wymogom izdobywania odpowiednich kwarifikacji - w zamian
za oplacane przez nie skladki czlonkowskie.

Zgodnie z art, 11 ust. 1 pkt 2 u,s.p.p, pielQgniarki i poloine przynate2ace do samorzAdu
zawodowego maj4 prawo korzystaa z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
kt6ry to obowiqzek wynika dla nich z art. 61 ust. 1 u.z.p.p. W myjl art. 4 ust. 1 pkt I u.s,p.p.
zadaniami samorz4du sA w szczeg6lnogci: sprawowanie pieczy nad naleZytym wykonywaniem
zawod6w. Zadanie to realizowane jest w szczeg6ln olci pfzez prowadzenie ksztalcenia
podyplomowego pielegniarek i poloZnych art. 4 ust. 2 pkt 6 u.s.p.p.

To sprzQzenie obowi{zk6w po stronie czlonk6w samorz4du isamego samorz4du stanowi o specyfice,
kt6r4 to nalezy wzia6 pod uwage dokonuj4c oceny charakteru 6wiadcze6, jakie mogE wystQpowaa w
relacjach finansowych (materialnych) zachodzecych pomiQdzy samorz4dem zawodowym
pielQgniarek i polo2nych a jego cztonkami. Udzielenie przez samorzld zawodowy 6wiadczenia w
postaci umo2liwienia uczestniczenia jego czlonk6w w szkoreniu, stanowi wypernienie ustawowego
obowiAzku samorzEdu sprawowania pieczy nad naleZytym wykonywaniem zawodu plelegniarki i
poloZnej. Zwr6cii nale2y uwagQ na wyraina korelacje pomiedzy tym obowi4zkiem samorzadu a
obowi4zkiem uiszczenia skladki przez osoby wchodzEce w jego skrad. Innymi srowy, skladki, ktore
pielQgniarki i polozne oplacajE winny bya, chociai w cze6ci spoZytkowane na ich doskonalenje
zawodowe w celu ulatwienia wypelnienia powinno6ci nale2ytego wykonywania zawodu, w tym
przypadku, popzez um02liwienie nieodpratnego uczestniczenia w 162nego rodzaju szkoleniach.
,,Czlonkowie samorzadu oplacajec obowiezkowA skladke ponosz| cieLar finansowy, aby umoztiwit
samorzadowi wypelnianie jego ustawowych zadah, m.in. szkolenia jego czlonk6w, przyjecie
korporacyjnych zasad udzielania Swiadczei w postaci umo2liwienia udzialu w bezplatnych
szkoleniach, pod warunkiem regularnego oplacania skladki cztonkowskiej, przeznaczenie erodk6w
pochodzecych ze skladek na finansowanie tych szkoleh i udzielanie w ten spos,b iwiadczei
czlonkom samorzadu stanowi o uwarunkowaniu udzielenia ewiadczenia, spelnieniem przez czlonka
korporacji innego Swiadczenia w postaci skladki, ze skutkiem dla majEtku samorzadu,' (wyrok NSA
sygn. akt II FSK 1206/15).

hnpsr/inlerpretacie-podalkow6.org/kurs/o115-kdil2 2,401j-60-2018,2_6nb 5r 10
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O. organizujec okreilone szkolenia, ponosz4c koszty uczestnictwa w nich r6wnie2 w formie
refundacji, popeez zwrot w calo6ci lub cze6ci koszt6w, i w ten spos6b umozliwiajAc udzial w nich
czlonkom samorzAdu, z jednej strony spelnia na ich zecz i w ich interesie okreSlone 5wiadczenie,
jednocze6nie jednak tym samym wypelnia sw6j wlasny ustawowy obowiazek.

Skladki czlonkowskie stanowiac zasadnicze, dominujAce ir6dlo pozostajacych w dyspozycji lzby
6rodk6w finansowych, umo2liwiajE sfinansowane, m.in. tak2e szkotenia dla czlonk6w samorzqdu
zawodowego- Wprawdzie skladek tych, pochodzEcych od konkretnych os6b, nie da sie ju2
wyod.qbnif, pzyporz4dkowad i powiEzaa z konkretnym, zorganizowanym i sfinansowanym ze
6rodk6w Izby peedsiewzieciem podejmowanym na rzecz przynale2acych do njej czlonk6w, w tym
przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmienia to jednak zasadniczej dla sprawy kwestii, 2e w
istocie rzeczy, to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sflnansowali, placEc regularnie
skladki, co stanowi o tym, 2e w sytuacji przedstawionej we wniosku o wydanje interpretacji
indywidualnej, w warunkach kt6rych dopiero spelnienie uprawnia do korzystania z funduszu
refu.dacji koszt6w ksztalcenia idoskonalenia zawodowego pielegniarek i potoznych, nie mamy do
czynienia z podlegajacym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodplatnego 5wiadczenia, o
kt6rym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwiezku z art, 11 ust. 1 u.p.d.o,f.

W analizowanym stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wn,osku o interpretacje nie
dochodzi do uzyskania przez pielegniarki czy polo2ne przychodu z nieodplatnych 6wiadcze6 jak
rdwnie2 przychodu z innych irddel wymienionych w art, 1O ust. 1 u.p.d.o.f, Samorzqd nie ma zatem
obowiazku sporz4dzania dla uczestrik6w kursu informacji plT- 8C,

\v 6wietle oborviqzuj4cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej
pr'zedstawioneto stanu faktyczn€go i zdarzenia prryszlego jest prawidlox'e.

Zgodnie z art, 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b f:zycznych
(Dz. U, z 2018 r., poz. 2OO, z po,n. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja
wszelkiego rodzaju dochody, z wyj4tkiem dochod6w wymienionych w arl. 21, 52, S2a i 52c o.az
dochod6w, od kt6rych na podstawie pzepis6w Ordynacj, podatkowej zaniechano poboru podatku,

Z tresci powy2szego p.zepisu wynika,2e opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych
podlegajE wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjEtkiem tych, kt6re zostaly
enumeratywn:e wymienione w katalogu zwolniei pnedmiotowych, zawartym w cytowanej ustawie,
badi od kt6rych zaniechano poboru podatku.

W my6l art, 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych, pfiychodami, z

zastrze2eniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynjkaj4cych z
pochodnych inst.ument6w finansowych, art. 19, art. 25b i art, 30f, s4 otrzymane lub postawione do
dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniAdze i wartosci pienie2ne oraz warto6t
otrzymanych 6wiadczeri w naturze iinnych nieodplatnych Swiadczefi.

Za przychody nale2y zatem uznai ka2dq forme przysporzenia majatkowego, zar6wno forme
pienie2ntu jak j niepienie2nq, w tym nieodplatne 6wiadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla cel6w podatkowych nieodplatne iwiadczenie obejmuje dz:alanie lub zaniechanie
osoby o.az wszystkie zjawiska gospodarcze izdazenia prawne, kt6rych nastepstwem
korzyrici kosztem innego podmiotu, Iub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze
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os6b, kt6rych skutkiem jest nieodplatne, to jest niezwiAzane z kosztami lub inne formE ekwiwalentu,
pzysporzenie maiEtku innej osobie, maiece konkretny wymiar finansowy. podkreElie 16wnie2
nale2y, iZ do nieodplatnych jwiadczei nie zalicza sie Swiadczei majecych forme pienie2na, w tym
r6wnie2 6wiadcze6 w postaci refundacji koszt6w.

Na podstawie art.42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzqce dzialalno6a gospodarczE, osoby
prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostkj organizacyjne niemajqce osobovlo6ci prawne.l,
kt6re dokonuje wyplaty nale2noscj lub Swiadczei, o kt6rych mowa w art, 20 ust. 1, z wyjqtkiem
dochod6w (przychod6w) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochod6w, od
kt6rych na podstawie przepis6w Ordynacji podatko'vej zaniechano poboru podatku, od kt6rych nie
sA obowiazane pobierat zaliczki na podatek lub zryczaltowanego podatku dochodowego, sa
obowiqzane sporzqdzii informacie wedtug ustaronego wzoru o wysokoici pzychod6w i w terminie do
ko6ca lutego nastqpnego roku podatkowego, z zastrze2eniem art. 45ba ust. 4, przeslai ja
podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, przy pomocy kt6rego naczelnik urzqdu skarbowego
wlaSciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w pzypadku
podatnik6w, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2a, urzQdowi skarbowemu, ptzy pomocy kt6rego
naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania os6b zagranicznych wykonuje
swoje zadania.

Z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia p.zyszlego wynika, 2e Wnioskodawca - O. (dalej
,,O.") jest jednostke organizacyjn4 samorzedu zawodowego pielegniarek i poloznych, posiadajaca
osobowo6i prawn{ (art. 2 ust, 4 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o samorzqdzie pielegnjarek i

polo2nych Dz. U. Nr 174, poz, 1038 dalej ,,u.s.p.p.,,\, podobnie jak ma sie to w przypadku innych
samorz4d6w zawodowych, reprezentujecych osoby wykonujEce zawody zaufania publicznego:
adwokat6w, lekazy, bieglych rewident6w iinnych, ustawy.egulujace kwestie korporacji nakladajE
na swoich czlonk6w liczne obowi4zki, z kt6rych na czolo wysuwaig sie: obowiazek placenia skladek
czlonkowskich, pozwalaiacych na finansowanie funkcjonowania organ6w samorz4du zawodowego
o.az obowi4zek podnoszenia kwalifikacji zawodowych ptzez osoby wchodzace w sklad danej
korporacji.

W p.zypadku samorzEdu zawodowego pielQgniarek i poloznych z przynale2nosciq do niego
powi4zany jest obowi4zek oplacania przez pielQgniarki i polo2ne skladki czlonkowskiej na rzecz
okrqgowej izby pielQgniarek i polo2nych. Obowiezek ten wynika z przepisu z art. 11 ust. 2 pkt 4
u,s.p.p, zgodnie z kt6rym, czlonkowie samorzAdu se obowi4zani regularnie oplacai sktadke
czlonkowskE, Skladka ta oplacana jest comiesiecznie, w wysoko6ci okreglonej w uchwale Nr ,,, z
dnia 20 stycznia 2016 r. vII Krajowego zjazdu pielegniarek i polo2nych w sprawie wysoko6ci sktadki
czlonkowskiej oraz zasad jej podzialu.

Ponadto na mocy przepisu z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pietQgniarki i

polo2nej (t.j. Dz. U, z 2OtO r. poz. 1251 z poin, zlr, dalej zwanej ,,u.z.p.p',), ustawodawca nalozyl
na pielegniarki i poloine obowiAzek stalego aktualizowania swojej wiedzy i umiejetnoaci
zawodowych w r62nych rodzajach ksztalcenia podyplomowego.

Korelatem tego obowi4zku jest uprawnienie czlonk6w samoz4du do korzystania z pomocy
okrQgowych izb paelqgniarek i polo2nych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
ochrony wlasciwych warunk6w wykonywania zawodu (art. 11 ust, 1 pkt 2 u.s.p.p.).

obowiEzek pomocy i pieczy nad czlonkami samorzEdu w zakresie uczestnictwa w formach
doksztalcania zawodowego wynika z nakazu sprawowania pieczy nad nale2ytym wykonywaniem
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zawod6w pielegniarki i polo2nej w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 2 ust. 1

u.s.p.p. w zwi4zku z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) poprzez wykonanie zadania ustawowego:
prowadzenia ksztalcenia podyplomowego pielegniarek i polo2nych (art.4 ust.2 pkt 6 u.s.p,p.) w
warunkach prawidlowego zarzEdza.ia majEtkiem wlasnym (pochodzAcym w znacznej cze6ci ze
skladek czlonk6w), poprzez przeznaczenie jego czq6ci na finansowanie kurs6w szkoleniowych,

Formy tego finansowania mogq byf r62norakie: (i) uczestnictwo w nieodplatnych r62nych formach
ksztalcenia podyplomowego (np, szkolenia, specjalizacje, kursy - dalej ,,szkolenia',), o.ganizowanych
przez okregowe izby pielegniarek 

' 
polo2nych, (ii) dofinansowanie do tych szkolei organizowanych

pzez podmioty trzecie, kt6re s4 finansowane w catoSci lub czqici Wzez okregowe izby pielQgniarek i

polo2nych (odplatno6i bezpo6rednio nastepuje na rzecz organizatora danej formy ksztalcenia
podyplomowego, przy czym w peypadku finasowania w cze6ci pozostalA kwote doplaca sam
uczestnik, np. cena szkolenia to 1500 zt, finansowanie dotyczy kwoty 1000 zl a uczestnik sam
doplaca 500 zl), czy wreszcie (iii) refundacja poprzez zwtot catoSci lub czesci koszt6w, poniesionych
przez czlooka samorzEdu z tytulu oplat za uczestnictwo w kursie, na jego rachunek, po wykazaniu
uko6czenia danej formy ksztalcenia i poniesienia z tego tytulu odpowjednich koszt6w,
udokumentowanych fakturami.

Koszty organizowanych, czy .efundowanych szkolei se pokrywane ze 6rodk6w organu samorzEdu
zawodowego, pochodzAcych ze skladek czlonkowskich,

Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych jest
regularne oplacanie skladki czlonkowskiej oraz brak wymagalnych zobowiazai w stosunku do
orqanu samozadu zawodowego. Powy2sze zasady regulujE wewnetrzne akty samorzAdu
zawodowego.

Obecnie Wnioskodawca warto6a dofinansowania szkolefi organizowanych, finansowanych czy
refundowanych uznaje za opodatkowane i wystawia informacje pIT -BC uczestnikom szkole6.

Zgodnie z ustawa z dnia 1 lipca 2011 r, o samorz4dzie pielegniarek i polo2nych (Dz. U. Nr 174, poz.
1038, z p6ir. zm,), przynale2no6i pielegniarek i polo2nych do samorz4du jest obowiEzkowa (art, 2
ust. 3), za6 czionkowie tego samorzEdu sa co do zasady obowiEzani regularnie oplacaa sktadke
czlonkowskq (art. 11 ust, 2 pkt 4). Ponadto, z tytulu przynale2no6ci do samozqdu jego czlonkowie
majE prawo do korzystania z pomocy Izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
wla6ciwych warunk6w wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1 pkt 2). Natomiast, zadaniem samorzadu
jest m.in. sprawowanie pieczy nad nale2ytym wykonywaniem zawod6w, ustalanie standard6w
zawodowych istandard6w kwalifikacji zawodowych obowi4zuj4cych na poszczeg6lnych stanowiskach
ptacy czy edukacja zdrowotna, za6 zadania te samorz4d wykonuje np. przez prowadzenie
ksztalcenia podyplomowego, prowadzenie dzialalno6ci edukacyjnej, naukowej lub badawczej (art, 4
ust. 1 i ust. 2).

z kolei, w my3l art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielegniarki i polo2nej (Dz.
U, z 2O1B t., poz. 123), pielegniarka i polo2na majq obowiezek stalego aktualizowania swojej wiedzy
i umiejetno6ci zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w 162nych rodzajach
ksztalcenia podyplomowego.

W praktyce, okregowe izby pielegniarek i polo2nych

studia podyplomowe itp., przy czym w zale2no6ci od

zawodowych przeprowadzane bezpogrednio przez
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podmaot6w- Pielegniarki i polo2ne, po spelnieniu okre6lonych regulaminem wa.unk6w, moqa
uczestniczya w ww. szkoleniach bezptatnie b4di uzyskaa calkowitE albo czQgciowA refundacje,

Przenoszec powy2sze przepisy na grunt przedstawionego opisu stanu faktycznego /zdarzenia
przyszlego nalezy stwierdzii, Ze w sytuacji, gdy ekonomiczny ciQ2ar szkolei ponosi samorzqd, ale w
praktyce (rodki te pochodz4 ze skladek cztonkowsktch oplacanych przez pielegniarki i polo2ne, po
stronie uczestnik6w szkolei czy innych form doksztalcaria nie powstaje p.zych6d w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych.

Reasumujqc, nalezy uznaa, 2e uczestnictwo w kursie szkoleniowym: organizowa nym przez
Wnioskodawce iRnansowanym z lego Srodk6w wlasnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale
finansowanym przez WnioskodawcQ ze arodk6w wlasnych, organizowanym przez podmiot tzeci,
kt6rego koszty sE refundowane w calogci bAd2 w czq(ci przez Wnioskodawce, nie powoduje
powstania po stronie uczestnika przychodu podlegaj4cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od os6b flzycznych. W zwiEzku z pov,tyZszymt na Wnioskodawcy nie cia2a obowiEzki sporz4dzenia dla
kazdego uczestnika informacji o wyp.laconym stypendium, o przychodach z innych ir6del oraz o
niekt6rych dochodach z kapjtalow pienieznych (pll-8C).

Wobec powy2szego, stanowisko Wnioskodawcy nale2alo uznai za prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego izdarzenia przyszlego przedstawionego przez
Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazuj4cego w dacie zaistnietia zdatzenia otaz stanu prawnego
obowi4zujAcego w dniu wydania interp.etacji.

lnterpretacja indywidualna wywoluje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan
taktyczny sprawy bedacej p.zedmiotem interpretacji pokrywal sie bqdzie ze stanem faktycznym
(opisem zdarzenia przyszlego) podanym przez Wnioskodawce w zlozonym wnjosku. W zwiqizku z
powy2szym, w przypadku zmiany kt6regokolwiek elementu przedstar4ionego we wniosku opisu
splawy, udzielona interpretacja traci swoj4 aktualno6i.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargj na niniejsz4 interpretacjQ przepis6w prawa
podatkowego z powodu jej niezgodnojci z prawem. Skarqe wnosi sie do Wolew6dzkiego SAd!
Administracyjnego, w dw6ch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2OO2 r. prawo o
postqpowaniu przed sEdami adminastracyjnymi - Dz, \J. z 2017 t., poz, 1369, z p62n. zm.) w
terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia skarz4cemu rozstrzygniQcia w sprawie albo aktu, o
kt6.ym mowa w art. 3 q 2 pkt 4a (art. 53 S 1 ww. ustawy),

Jednocze5nie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pjsemnE interpretacje przepis6w prawa
podatkowego wydanE w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj4cq i odmowe wydania opinii
zabezpieczaj{cej mo2e byt oparta wy}Ecznie na zarzucie naruszenia przepis6w postepowania,
dopuszczeniu sie blqdu wykladni lub niewla6ciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa
materialnego. SEd administ.acyjny jest zwiezany zarzutami skargi oraz powolana podstawq prawna.

Skarge wnosi sie za po6rednictwem organu, kt6rego dzialanie, bezczynno6a lub przewlekle
prowadzenle postepowania s4 przedmiotem skargi (art. 54 S 1 ww, ustawy), na adrest Krajowa
Informacja Skarbowa, ut. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biala.
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