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korzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych jeden raz w roku
kalendarzowym na jedną wybraną przez członka samorządu kształcenia do wyboru poprzez (i)
uczestnictwo w nieodpłatnych różnych formach kształcenia podyplomowego (np. szkolenia,
specjalizacje, kursy - dalej "szkolenia"), organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek i
położnych, lub (ii) refundacja poprzez zwrot części kosztów, poniesionych przez członka
samorządu z tytułu opłat za uczestnictwo w kursie, na jego rachunek, po wykazaniu ukończenia
danej formy kształcenia i poniesienia z tego tytułu odpowiednich kosztów, udokumentowanych
fakturami.
Wnioskodawca wartość nieodpłatnych różnych form kształcenia podyplomowego
organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych czy refundowanych uznawał za
opodatkowane i wystawiał informacje PIT -8C uczestnikom szkoleń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1) Czy, wobec nałożonych ustawowo obowiązków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
przez członków samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestnictwo w kursie
szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków własnych
czyli de facto ze składek członków samorządu, w realizacji również ustawowego nakazu
pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po stronie uczestnika
powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli
prawo uczestniczenia w tym szkoleniu przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek
członkowskich?

2) Czy, wobec nałożonych ustawowo obowiązków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
przez członków samorządu, realizowanie-tego obowiązku poprzez uczestnictwo w kursie
szkoleniowym, którego koszty są refundowane przeż organ samorządu zawodowego

. (szkolenie zakupione u podmiotu trzeciego przez członka samorządu) ze środków własnych
czyli de facto ze składek członków samorządu, w realizacji również ustawowego nakazu
pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po stronie uczestnika
powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli
prawo do refundacji kosztów tej formy kształcenia podyplomowego w części przysługuje
tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?

3) Jeśli uczestnictwo w takim szkoleniu, o którym mowa w pyt. 1, 2 powoduje powstanie
przychodu po stronie jego uczestnika, to w konsekwencji czy organ samorządu ma
obowiązek sporządzenia dla każdego uczestnika informacji PIT -8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, uczestnictwo w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ
samorządu zawodowego i finansowanym z jego środków lub przez niego refundowanym
poprzez zwrot części kosztów na rzecz członka samorządu zawodowego, nie powoduje
przychodu po stronie uczestniczących w tym kursie osób, a w związku z tym nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Motywując to twierdzenie wskazać należy, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "u.p.d.o.f." przychodami, z zastrzeżeniem
przepisów tam wskazanych, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku
kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i .
innych nieodpłatnych świadczeń.
W związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawcę
uczestnicy tych kursów, którymi są członkowie OIPiP otrzymują albo możliwość bezpłatnego
uczestnictwa w danym kursie organizowanym przez OIPiP (pyt. 1) albo uczestnicy otrzymują
refundację kosztów kursu w części i, w takiej sytuacji OIPiP dokonuje refundacji kosztów w
formie pieniężnej po uprzednim ich poniesieniu i udokumentowaniu zgodnie z obowiązującym
ich regulaminem (pyt. 2). Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w okolicznościach


