NSA POZWALA SPORTOWCOM ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCAMI, SKORZYSTAĆ CHCĄ TEŻ
INNE GRUPY ZAWODOWE
Zwracamy Państwa uwagę na przełomową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA)
podjętą w dniu 22 czerwca 2015 r. w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II FPS 1/15), zgodnie z którą
przychody uzyskane przez sportowców mogą być opodatkowane w ramach prowadzonej przez
nich pozarolniczej działalności gospodarczej.
Uchwała kończy wieloletni spór pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi o kwalifikację
przychodów z uprawiania sportu do właściwego źródła.
Organy podatkowe dotychczas konsekwentnie prezentowały stanowisko niekorzystne dla podatników.
Podkreślały, że sam fakt wskazania przychodów z uprawiania sportu w katalogu przychodów z
działalności wykonywanej osobiście zawartym w ustawie o PIT definitywnie wyklucza możliwość ich
zakwalifikowania do jakiegokolwiek innego źródła.
NSA w przywołanej uchwale uznał jednak, że jeżeli sportowiec faktycznie świadczy usługi sportowe w
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która spełnia warunki przewidziane w
ustawie o PIT, nie ma przeszkód aby rozliczał się jak przedsiębiorca.
W takim przypadku na podmiocie wypłacającym wynagrodzenie nie będą ciążyły obowiązki płatnika
podatku PIT i składek ZUS, a sportowiec będzie mógł opodatkować swoje dochody 19% podatkiem
liniowym.
Uchwała NSA dotyczy wprawdzie tylko sportowców, ale szansa na zastosowanie 19% podatku
liniowego pojawiła się także dla wielu innych grup zawodowych, takich jak np. artyści, twórcy,
naukowcy czy trenerzy, których przychody są opodatkowane analogicznie.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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