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SZKOLENIE BEZPŁATNE, ALE Z PODATKIEM PIT 

 

 

Po stronie lekarzy uczestniczących w bezpłatnych szkoleniach powstaje przychód, który podlega 

opodatkowaniu PIT – takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w 

prawomocnym wyroku z dnia 27 stycznia 2015 roku (sygn. akt II FSK 3132/12). 

 

Sprawa dotyczyła spółki, która świadczy na rzecz producenta leków usługi polegające na promowaniu 

jego wyrobów wśród lekarzy. W tym celu spółka organizuje szkolenia oraz konferencje, na które 

zaprasza osoby uprawnione do wystawiania recept i ponosi koszt ich uczestnictwa w takich 

spotkaniach. Spółka finansuje również udział lekarzy w konferencjach organizowanych przez inne 

podmioty. 

 

W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że: 

 w związku z udziałem w szkoleniach i konferencjach lekarze otrzymują nieodpłatne 

świadczenie, 

 w przypadku, gdy lekarze nie są związani ze spółką ani producentem leków żadnym 

stosunkiem prawnym (np. stosunkiem pracy bądź cywilnoprawnym), wartość nieodpłatnego 

świadczenia stanowi dla lekarzy tzw. przychód z innych źródeł, 

 na spółce ciąży obowiązek wystawienia informacji podatkowych PIT-8C oraz ich przekazania 

lekarzom i właściwym dla nich urzędom skarbowym (brak obowiązku zaliczkowego PIT). 

 

Przywołany wyrok jest szczególnie istotny dla wszystkich podmiotów, które organizują bezpłatne 

szkolenia i konferencje – również spoza branży farmaceutycznej. W świetle wyroku NSA organizatorzy 

takich spotkań są bowiem zobowiązani dla każdego z uczestników ustalić wartość przychodu oraz 

sporządzić imienną informację PIT-8C. 

 

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. 
 
 


