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Mołopolsko okręgowo lzbo Pie|ęgniorek i Położnych
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Molooolsko District Chomber of Nurses ond Midwives

APEL NR 4
XXXII ZJAZDU DELEGATOW
Małopolskiej okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 4 marca 20'15 r.
w sprawie:

zwo|nienia pie|ęgniarek i połoznych z konieczności odprowadzania podatku dochodowego
od organizowanych przez samorząd zawodowy szko|eń i kursÓw w ramach kształcenia
podyplomowego.

skierowany do:

Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Finansów,
Ministra Zdrowia,

Par|amentarzyści/K|uby PoseIskie.

Delegaci okręgowego Ąazdu Małopo|skiej okręgowej lzby Pie|ęgniarek i Połoznych w Krakowie
ponownie wnioskują do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Ministra Zdrowia o podjęcie
pi|nych działan mających na ce|u zwo|nienie pie|ęgniarek i połoznych z konieczności odprowadzania
podatku dochodowego od osób fizycznych W przypadku uczestnictwa w kursach i szko|eniach
organizowanych przez samorząd zawodowy pie|ęgniarek i połoznych.
Kształcenie podyp|omowe pielęgniarek i połoznych jest zadaniem samorządu zawodowego

pie|ęgniarekipołożnychwynikającymzań.4ust.2pkt6ustawyosamorządziepie|ęgniarekipołoznych
z dnia 1 |ipca 2011 r., natomiast obowiązek stałego aktua|izowania wiedzy i umiejętnościzawodowych
poprzez doskona|enie zawodowe W róznych rodzajach kształcenia podyp|omowego wynika z art, 61,
ust 1. ustawy o zawodach pielęgniarki i połoznej z dnia 15 |ipca 2o11 r'
Kształcenie organizowane przez samorząd zawodowy jest pokrywane W całościz obowiązkowych
składek członkowskich pie|ęgniarek i położnych,ktore odprowadzane są juz po potrąceniu od nich
podatku dochodowego, co powoduje dwukrotne nałoienie na pie|ęgniarki i połozne obowiązku

odprowadzen ia podatku dochodowego.
Zazaniechaniem przemawia zarówno Wazny interes podatnika, jak iinteres społeczny: szkolenie |ezą
w interesie pacjentów, a ponadto - zgodnie z art,. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od
osob fizycznych _ pracodawcy korzystają ze zwo|nienia podatkowego na podnoszenie kwa|ifikacji
zawodowych pracowników.
Jeze|i kształcenie finansowane przez pracodawców nie pod|ega opodatkowaniu, ce|owym jest aby
udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez samorząd zawodowy nie wiązał się dla
pie|ęgniarek i połoznych z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.
Mając na wzg|ędzie powyższe De|egaci okręgowego Zjazdu Małopo|skiej okręgowej |zby
Pie|ęgniarek i Połoznych w Krakowie wnioskują o pi|ne dokonanie zmian |egis|acyjnych.
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