
i

i ,:. ,Yi ;. .

rl':i.i ':'1::'
.i.:r.r :-1_,.li:.

":t'"'i '

MĺNĺST'ER FINANsow
{} n.głl n [n porvaŹn iÜny d o wydawania ůnÚeł.pľetac.i i

ĐVREI{TOR IZBY SKARECJWEJ
w POZNÁNIU

rl

rLPBf I 41 5 -280 I 13 -f t JK

Do|nośląski Zw iązek Piłki Nożn ej
trl' opoľorvska 62
53.434 Wľocław
NIP 89716543r'/

: {NT'ERPRETACJA INDYWTDUALNA

i

Na podstaĺx,-ie al1. 14b $ 1 i $ 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja poclatkowa
(t..i' DZ. U' z20L2 Í,'.poz.749 zę zlĺl.) oruz $ 2 i $ 6 tozpotządzenia Ministľa Finansow zdnia
20 czerr,r'ca 20a7 ľ. w spľawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pľawa
podatko\,vego (Dz' U' Nľ Il2, poz. 770 zę zm.) Dyľektor lzby Skaľbowej w Poznaniu działając
w iniieniu Ivĺinistľa Finansów stwieľdza' ie stanowisko Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej'
pľZeclstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013 ľ. (data wpływu: f2 marca 2013 ľ.)
o udzielenie pisemnej interpretacji pľzepisów prawa podatkowego dotyczącej podatkrr
cloelroc1ovr'ęgo od osób Íizycznych w zď<ľesie oborviązków płatnika - jest prawidłowe'

UZAsAĐNtrENIE
i

\\i clnitł ?f lllu.ca 2013 ľ. zosÍ.:ał złoŻolly r,vw' wniosek o udzielenie pisemnej intelpľetacii
pľzepisórł.. I]ľawa poclatkolvego rł, inclywidua|nej spľawie clotyczącej podatku cloclrodowego ocl

osob fizycznych ĺv zakľesie obowiązkór'v płatnika.

\Ą/ prueĺlĺrriotowyĺn wnĺosku zoséal pľzeĺlsÚawioľly następujący stan fakfyczny orĺiz
ľnastęgłuj ące zdarzenie pľzyszłe.

\\/liioskoclawca jeqt StowaľZyszeniem posiadającym osobowość pľawną działającym na
poclstawie Statuttl i zgodnie z jego postanowieniami celem stowaÍzyszenia jest upowszechnianie
pi,lki noznej' Wnioskodawca rca|iztrje swoje cele mięclzy innymi popÍzez organizację meczy. Na
kazclyrrr meczll zgoclnie z ľegulaminem musi być obecny sędzia spoľtowy. Sęclziowie rrie są
pľeicorł,nilĺalrii Wnioskodawcy, nie są zawiqane z nimi iadne umowy. Za wykonanie ustugi
(sędziowanie) Wnioskoda'r,vca, na podstawie delegacji ,,sędziowskiej'' pľzeclstawionej przez
sęclziego wypłaca i ĺoz|icza rvynagľodzenia sędziów jako ekwiwalent (tzw. tyczałt sędziowski).
Kr.voty tego ryczďitu są rĺizne, ale co do zasady nie pľzekľaczają2)} zt za sędziowanie w czasie
.1eclnego meczll. od kwoty wynagtodze'niä'bľutto, Wnioskodawca na podstawie aľt. 4l ust. 1
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ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobieľa poclatelĺ clocliĺrclovl},.

zzastosowaniem20o/okoszt"owttzyskaniapľzyclrodów.

W zwĺązku zpowyższym zadano następujące pytanie'

Czy postępowanie Wnioskodawcy jest pľawidłow 
") ",y 

nie powinien w pľZypadku clelegac.ii

sędziowskich niepľzekraczających 200 zł' brutto pobierać 18% zryczaŁtowanego| pocĺatlĺrr

dochodowego na podstawie aĺt. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku clochocĺow1,rn od osób
fizycznych?

Zdaniem Wnioskodalťcy, jego postępowanie jest pľawidłowe, poniewai mitno. iz spełniolre są
pľzesłanki ptzewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustar,r,y o poclatku cĺoclrclclolł'ytlr od osÓŁl

fizycznych, tj. kwota delegacji nie pľzekracza200 zŁbtutto, nalezność ta iest w'vptacana osobie^

z ktőrą.Wnioskodawca nie zawieru iadnej umowy. W takiej sytuacji nie zosta'l spetliionr'
waľunek do zastosowaĺiaľyczałŤs. |, .

W świetle obowiązującego stanu pľawnego stanorvĺsł<o Wmĺĺlslĺodä}Ycy l,v spľalĺ,le tlceünl'

prawnej pľzedstawionego stanu ťaktyczmego oraz, zđnŕzemia qlmyszłego uzma.ie się z:l
prawidłowe.

Zgodnie z art,9 ust' 1 ustawy z dnia 26 lipca |99I r. o poclatku docl,iodolr')'nli,ocĺ osib
fizycznych (t. j.Dz.U, z20|2 t. poz.361 ze zm.), opodatkowaniu pocĺatlĺierrr doclroclotv\'trr
podlegają wszelkiego ľodzaju dochody z wyjątkieln dochodów wynlieniotiych r,v aľt, 2|.52^ 52a
i 52c oraz dochodów, od któľych na podstawie pľzepisói,ł' oľdynacji podatkowej zaniecltano
poboľu podatku. \

Stosownie do treści aľt' 10 ust. 1 pkt f ww, ustawy, Źródłerrr pľzychoclów jest ln.iĺr' d|iałalność
wykonywana osobiście.

W myśl aľt. 13 pkt 2 ustawy o pođatku dochodowym od osób fizycz;nych^ ztĺ ptzychoc|y-

z działalności wykonywanej osobiście, o któľej mowa w aft' l0 ust. 1 pkt 2, tłvr'aza sie
m,in. przychody z osobiście wykonywanej działa|ności aĺystyczliej. liteľaclĺiej" narłkovr'e.j.

tr.eneľskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytllłLl udziału w konlĺuľsac|l z clziedzirr--l'

nauki, kultuľy i sztuki otaz dzięnnikarstwa, .iak równieŻ pĺzychody z uĺprawiarrĺa sĺ)ot-tLl"

stypendia Spoftowe przyznawane na podstawie oclrębnych pľzepisóił' oľaz pľzychocl.v sęcĺzióll,

z týułu pľowadzenia zawodów spoftowych. 
:

Zgođnie z ałt. 30ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowynr ođ osób ťlzycznych. oc| dochcic{ťxi,

(pľzychodów) pobieľa się ztyczattowany poclatek clochoclowy z tytu,lu, o któľym mowŁl w aľt. 1j
pkt 2 i 5-9, jeie|i kwota nalężlrości olĺľeślona w. umorvię zawaľÍ.ej z ostlbt1 1iiebęrJąľt1
pľacownikiem płatnika nie pľzekracza200 zt' * w wysokości 1896 przy.choc|LI' l

Ana|iza noľmy pľawnej wytaŻoĺej w aft. 30 Lrst' 1 pkt 5a ustaw.y o podatlĺu clochodorł'),m ĺ:c1

osób fizycznych wskazuje, że opodatkor,vanie ztyązałtoi,vanym podatkieĺrr cloclroclor,vyln lna
miejsce, gdy:

umowa zawarta jest z osobąniebędącąpľacownikiem płatnika. 
l

kwota nalezności ztytllŁu tej umowy nie pľzekľacza200 zł oruz
wysokość należności wynika Z umowy.

Z ptzedsta.wionego we wniosku opisu stariu faktycznego oraz zdatzenia pľzyszłego rvl.rtii'a. iz
Wnioskodawca oľganizqe mecze piłki nożnej,lra któľe powotuje sędziów. Sęclziorł,ie tiie :;ĺ1
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pracownikani Wnioskodawcy, nie są zawierane z nimi iadne umowy. Za sęc1ziowanie

Wnioskodawca. na podstawie delegacji .,sędziowskiej'' pľzedstawionej ptzez sędziego wypłaca i

ĺ.oz|iczarł.yiragrodzenia sędziów jako ekwiwalent (tzw. ryezałt sędziowski). Kwoty tego ľyczałtu
sąľóirie' ale co do zasady nie pľzekľaczają2}} złzasędziowanie w czasie jedriego meczll.

Mając :na uwadze powyisze, stwierdzić na|eŻy, iz uregu|owania zawarte w art' 30 ust. 1 pkt 5a

Llstawy o podatku dochodowym od osób ťrzycznych majązastosowanie wyŁącznie w sytuacji,
gdy zostaną spetnione łącznie rvszystkie pľzesłanki przewidziane tym pľzepisem.

ii
W kontekście opisanego we wniosku stanu faktycznego i zdarzęnia przyszłego oľaz dokonalrej
por.ryzej analizy przepisów prawa podatkowego, stwierdzic naleŻy, Że w stosunku delegacji
sęclzioĺvskiclr nie zostają spełnione wynikające z ww. przepisu aľt. 30 tlst. l pkt 5a przestanki,
bor,r'iem sęcjziorł' otľZymującyclr przeclmiotor,ve rv5'nagroclzenie - na podstawie delegacii - nie
rviąza1 Llniowy, Z lĺtcir,vch wynikałaby ich wysokość.

]\\ zĺ,viązktl z pow7,Ższ)'m. pomimo, Że jeclnoľazowo kwoty delegacji co clo zasady nie
przekraczają}}} zŁ, nie ma mozliwości zastosowania clo wypłacanych ekwiwalentów aľt' 30
trst. 1 pkt 5a ttsta\łT o podatku dochodowym od osób ťlzycznych, gdyŻ wysokość wypłacanej
clelegaEii nie r,vr,rrika zzawaúej Lllnowry'

\\'obeq po\\.l,Zszego' na Wnioskodaw.cy ciąiy obowiązek określony w art. 4l ust. l ustawy
o poclatku dochodowynr ocl osób ťlzyeznych' W myśl tego pľzepisu, osoby ťlzyczne pľowadzące
c|ziatalność gospodarczé. osoby pľawnę i ich jednostki organizacyjne oÍaz jednostł<i

oľganizacyjne niemające osobowości pľawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności,
o ł<tóľej mowa w aľt. 13 pkt 2 i 4.9 otaz alÍ. 18, osobom okĺeślonym w art,3 ust. l, są
obou'íązane jako ýatnicy pobieľaó, z zasttzeŻeniem ust. 4, za|iczki na podatek dochodowy,
stostrjąc do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne kosay uzyskania
pľzychodów r,v wysokości okľeślonej w art. 22 ust,9 oraz o potrącone ptzez płatnika w danym
lniesiąou skłaclki, o których mowa w aťt. 26 rrst. I pkt f lit. b)' najniŻszą stawkę poclatkową
okľeśloną w skali, o któľej mowa w art. f7 ust, l. Za|iczkę od dochodów, o któľych mowa
w tlst' 1. obliczoną w sposób okľeśloň)i..\,v tym pĺzepisie zmniejsza się o kwotę składki na
vbezpieczenie zclľow.otne, o któľej mowa w aľt. 27b, pobranej ze środków podatnika pTzęz
płatnikĺr. o któľym mowa w ust. | (arí..4l ust. 1a ww. ustawy).

,i

Stosowinie clo arĺ. f2 usÍ.,9 pkt 4 ustawy o pocĺatkrr clochodowym od osób fizycznych, koszty
trzi''skania niektóľy.ch pľzychodów z tytułów okľeślonych w alt. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ustala się
vr' rr,1soltości 20o/o uzyskanego pľzychcldtl, z tym ie koszty te oblicza się od pľzyclrodu
poninie.iszonego o potrącone ptzez płatnika w danym miesiąctl sktadki na ubezpieczenia
enreľy'talne i ľentowe oÍaz na vbezpieczenie choĺobowe' o któľych mowa w art' 26 tlst. 1 pkt 2

Iit. b' lĺpóľych podstawę wymiaru stanowi ten pľzychód.
,t

Pľzepis al.t., 42 ust. 1 tlstawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obliguje płatników,
o któľyclr mowa r,v ań. 41, do przekazywania kwoty pobľanych za|iczek na podatek oraz kwoty
Zt7ĺc7uul,*anego podatku ĺł, teľminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w któľym
pobľano zalicz|<l'(podatek) - na ľachtlnek uľzędu skaľbowego, którym kieľuje naczelnik uľzędrt
skaľbowego włašcilüý według miejsca zamieszkarlia płatnilta, a jeieliftłáthik nie jest osobą
fizyczxą wedłtlg siedziby bądŹ mieisca pľowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiacla
siedziby.
Zgodnie z art, 42 ust. 1a ww' tlstawy, rłltoľminie do końca styeznia ĺoku następującego po ľoku
podatkowyrn płatnicy, o któľyclr mowa w art. 41, są obowiązani ptzestać, do uľzędu skaľbowego,



któľym kieruje naczelnik urzędu skaľbowego wtaściw1' wedł,ł'rg rniejsca zalnieszkania p'laĺiilĺa.
a jeŻeli płatnik nie jest osobą fizyczn4 według siedziby bądŹ miejsca pľorł'aclzenia cIziatalrro'ści"

gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje. w.edtug ustalonego wZoľL] (PIT.4R)'

Natomiast stosownie do ar1. 42 ust.2 pkt l ustawy o poclatku clochodovr.ynl ocl ostlŁr Íit1czll1e h.

w teľminie do końca lutego ľoku następującego po roku podatkolv1'nr płatnic.v. o iĺtóľycli l11o\Ya

w ust. l, są obowięani przesłać podatnikom, o których mowa v\' źłtt. 3 ust, 7, otaz uľzęcltrlri
skaľbowym, któryrni lĺieľują nacze|nicy urzędQw; skarbowych właściwi wedtug nriejsca
zamieszkaniapodatnika - imienne infoľmacje o wysokości doclroclu' o lĺtóľym molva w att.41
ust. 1, spotząđzoĺe według ustalonego \,vzoľu (PIT-11). |:

Reasumując, w pľzeclmĺotowej sprawie, pođatek pobieľamy Í}n-Z,Łv, Wľlíosľ<odałľcę
(płatnika) od wynagľodzeń sędzĺego natreży oblĺczyć zgodnie z art. z$l ustałvy o n.lo.ĺĺaü[ĺm
dochodowym od osőb frzycznycho uwzględnĺając ltoszŕy uzyskamia pľzychođów.

Iĺrterpľetacj a đotyczy zaistniałego stanu faktycznego ofaz zdaruenia przyszłego pľzeclstarvionego
ptzez Wnioskodawcę i stanu pľawnego obowiązującego w cłacie zaistnienia zc\łtrzenlĺl
w pľzedstawionym stanie faktycznym' a W przypadku inteľpretacji dotyczącej bcĺaľzętria
przyszł.ego-stanuprawnegoobowiązującegowdniuwydaniainteľpľetac.ii.

Stľonie pľzysługuje pľawo do wniesienia skargi na rriniejsią ilrteľpľetację przepisórłl pľirlva
podatkowego Z powodu jej niezgodności,z pľtrr,venr. Skaľgę wnosi się do Woiervócĺzkiego Sąclu

Administracyjnego we Wrocławiu, ul' Sw' Mikoła'ia 7Bl79, 50-|26 Wľocłarł'. po tIpľzeĺ1llilrl
wezwaniu na piśmie oľganu' któľy wydał inteľpľetację w teľminie 14 dni ocl clnia. t. ktclľy,ni

skarzący dowiedział się lub mógł się clowiedzieć o jej wy'clalriu - clo usttĺiięcia naľLtszetlia pľ.t\\.ĺł

(aft. 52 $ 3 ustawy z dtlia 30 sieľpnia 2002 r. Pľarvo o postępowaniu pľzec| séclĺrlni
admirristracyjnymi - t. j. Dz. U. z2012 t., poz.270 ze zĺn.). Skaľgę do WSA wnosi się (r,v ĺlr,ł'ticlr

egzemplarzaclr - art. 47 ww. ustawy) lv teĺmirrie tŕżytlziestu clni od dnia cloľęczenia oclporł,ieclzi
oľganu, na wezwanie do usunięcia naruszenia pľawa, a jeie|i oľgan nie ucĺzielił oclpoy,'ieĺlzi na
wezwanie, w teľminie sześćdziesięciu dni ocĺ dnia r'vniesienia tego wezwania (aľtl 53 $ 2

ww. ustawy).

Skaľgę wnosí się za pośrednictwem oľganu, któľego đziałanie lub bezczyĺiność są pľzeclriiicltetti

skaľgi (aÍt, 54 $ 1 ww. ustawy) na adľes: Izba Slĺerĺbow.a w Poznattitt, Biriľo Kľaiorve.i lrrtbľrrlac'ji

Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6,64-100 Lęszno.

otľzvmują:

1. adľesat

2. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wľocław-Fabr}czna

3' Dyrektoľ Uľzędu Kontroli Skaľbowej we Wľocławiu

4. aa

Dvľektoľ lzbv Skaľbo
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