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Zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późno zm.) 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.

Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych,
które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym
w cytowanej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami,
z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających
z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub
postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz
wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego,
zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez
podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz
innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest
uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze
w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną
formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
Podkreślić również należy, iż do nieodpłatnych świadczeń nie zalicza się świadczeń mających
formę pieniężną, w tym również świadczeń w postaci refundacji kosztów.

Na podstawie art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby
prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa wart. 20 ust. 1, z
wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych wart. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz
dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru
podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego
podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o
wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z
zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy
którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika
wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa wart. 3 ust. 2a, urzędowi
skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że 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 1 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 publicznego: adwokatów,
lekarzy, biegłych rewidentów i innych, ustawy regulujące kwestie korporacji nakładają na
swoich członków liczne obowiązki, z których na czoło wysuwają się: obowiązek płacenia
składek członkowskich, pozwalających na finansowanie funkcjonowania organów samorządu
zawodowego oraz obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby wchodzące w
skład danej korporacji.


