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Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19
15-097 Białystok
NIP: 5422084766

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późno zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,
że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2018 r. (data wpływu
15 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 27 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów
prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków
podatkowych organizowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych
oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT -8C - jest
prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu
27 kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego
od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania bądź refundacji członkom
Izby udziału w szkoleniach zawodowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku (dalej "OIPiP") jest
jednostką organizacyjną samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, posiadającą
osobowość prawną (art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia l lutego 2011 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych Dz. U. Nr 174, poz. 1038 dalej "u.s.p.p."). Podobnie jak ma się to w przypadku
innych samorządów zawodowych, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania·
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Adres do korespondencji:
Krajowa informacja Skarbowa
ul. Teodora Sixta 17 I tel.: +48 33 48534 83 I tel. kontaktowy
43-300 Bielsko-Biała I tel.: +48 33 485 34 88 1+48566695700
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