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W praktyce, okręgowe izby pielęgniarek i położnych organizują różnego rodzaju szkolenia,
kursy, studia podyplomowe itp., przy czym w zależności od sytuacji są to formy podnoszenia
kwalifikacji zawodowych przeprowadzane bezpośrednio przez samorząd, jak i za pośrednictwem
innych podmiotów. Pielęgniarki i położne, po spełnieniu określonych regulaminem warunków,
mogą uczestniczyć w ww. szkoleniach bezpłatnie bądź uzyskać całkowitą albo częściową
refundację.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt przedstawionego opisu stanu faktycznegolzdarzenia
przyszłego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy ekonomiczny ciężar szkoleń ponosi samorząd,
ale w praktyce środki te pochodzą ze składek członkowskich opłacanych przez pielęgniarki
i położne, po stronie uczestników szkoleń czy innych form dokształcania nie powstaje przychód
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, należy uznać, że uczestnictwo w kursie szkoleniowym: organizowanym przez
Wnioskodawcę j finansowanym z Jego środków własnych, organizowanym przez podmiot
trzeci, którego koszty są refundowane w części przez Wnioskodawcę, nie powoduje powstania
po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki sporządzenia dla
każdego uczestnika informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz
o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT -8C).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego
przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz stanu
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty
stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem
faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym
wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu
przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950. Białystok, w dwóch
egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późno zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia
doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa wart. 3 § 2 pkt 4a
(art. 53 § l ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa
podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania
opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów
postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania
przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną
podstawą prawną.


