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Odpowiadając na wystąpienie z dnia 23 grudnia 2015 r. Nr ORPiP/XIX/135/2015, przy którym
przekazano Apel podjęty przez Delegatów VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w dniu 14 listopada 2015 r., w sprawie
zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym pielęgniarek i położnych korzystających
z bezpłatnych szkoleń podyplomowych, których organizatorem są okręgowe Izby pielęgniarek
i położnych, uprzejmie informuję.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późno zm.), zwanej
dalej "ustawą".

Na podstawie przepisów ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego
rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych wart. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów,
od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. l pkt 90 ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość
świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia
z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Powyższy przepis zwalnia od podatku wartość świadczeń przyznanych pracownikowi, zgodnie
z odrębnymi przepisami, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie obejmuje on natomiast
świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyznanych przez samorządy zawodowe,
w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Gdyby jednak ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1435, z późno zm.) zawierała regulacje, z których wynikałaby możliwość
przekazywania środków finansowych przez samorząd zawodowy pracodawcom zatrudniającym
pracowników wykonujących zawód pielęgniarek lub położnych, na sfinansowanie przez nich
świadczeń szkoleniowych swoim pracownikom, to wówczas świadczenie to mieściłoby się
w zakresie zwolnienia określonego wart. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy.
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Natomiast w przypadku uregulowania kwestii finansowania szkoleń dla pielęgniarek lub
położnych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.
Nr 174, poz. 1038, z późno zm.), z których wynikałoby, że koszty nieodpłatnych szkoleń lub ich
refundacja pokrywana jest ze składek członkowskich do wysokości opłaconych składek przez
daną pielęgniarkę, czy położną wówczas nie wystąpiłaby korzyść majątkowa i w konsekwencji
nie wystąpiłby przychód do opodatkowania.

Jednakże z uwagi na brak takich rozwiązań prawnych wartość przedmiotowych świadczeń
stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie z opodatkowania wartości szkoleń, o których mowa w wystąpieniu, spowodowałaby
konieczność objęcia zwolnieniem wartości wszystkich nieodpłatnych szkoleń. W przeciwnym
wypadku przepis zwalniający z opodatkowania wartość szkolenia otrzymanego wyłącznie przez
pielęgniarki i położne byłby uznany za niekonstytucyjny, z uwagi na naruszenie zasady równości
wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP).

Niekonstytucyjne będą bowiem przepisy ustawy, które jednej grupie podatników, w tym
przypadku pielęgniarkom i położnym, przyznają prawo do zwolnienia z opodatkowania
przedmiotowych świadczeń a innym grupom zawodowym np. lekarzom, prawnikom takiego
prawa nie przyznają.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż obecnie nie są prowadzone prace związane
ze zwolnieniem z opodatkowania wartości bezpłatnych szkoleń podyplomowych, których
organizatorem są okręgowe Izby pielęgniarek i położnych.
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