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Możliwo�� opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od os�b
�zycznych wynagrodzenia wypłacanego sędziom sportowym w związku z

prowadzeniem zawod�w sportowych, w przypadku gdy wynagrodzenie to nie
przekroczy kwoty 200 zł.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z p��n.
zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finans�w z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji
przepis�w prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z p��n. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra
Finans�w stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 wrze�nia 2013 r.) o udzielenie
pisemnej interpretacji przepis�w prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os�b �zycznych w zakresie obowiązk�w
płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 wrze�nia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis�w prawa podatkowego w
indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od os�b �zycznych w zakresie obowiązk�w płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem sportowym, prowadzi działalno�� statutową m.in. w zakresie powszechnego rozwoju dyscyplin
sportu. Jednym z element�w realizacji zada� sportowych jest organizacja i �nansowanie zawod�w sportowych. Podczas zawod�w
Wnioskodawca będzie wypłaca� sędziom wynagrodzenie za sędziowanie na podstawie delegacji sędziowskich lub list ryczałt�w
sędziowskich. Dokumenty te są tożsame z umowami, ponieważ na ich podstawie organizator wypłaci sędziom um�wioną kwotę
wynagrodzenia za wykonanie okre�lonych czynno�ci. Dokumenty te jasno okre�lają strony takiej umowy.

Sędziowie powoływani są przez organizatora zawod�w z listy sędzi�w uprawnionych do sędziowania danej imprezy sportowej. Stawki
za sędziowanie okre�lone są w regulaminie zawod�w lub przez Polskie Związki Sportowe. Ostatecznie to jednak organizator umawia
się z sędzią na wykonanie okre�lonej czynno�ci za okre�lone wynagrodzenie. Zgodnie z art. 30 ustawy o podatku dochodowym od
os�b �zycznych, od okre�lonego wyżej wynagrodzenia Wnioskodawca zamierza jako płatnik potrąca� zryczałtowany podatek
dochodowy, je�li kwota wynagrodzenia okre�lonego na delegacji sędziowskiej lub na li�cie ryczałt�w sędziowskich nie przekroczy
200 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca postąpi słusznie, je�li od okre�lonego wyżej wynagrodzenia potrąci zryczałtowany podatek dochodowy, w
przypadku gdy kwota wynagrodzenia okre�lonego na delegacji sędziowskiej lub na li�cie ryczałt�w sędziowskich nie przekroczy 200
zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, postąpi prawidłowo, je�li od okre�lonego wyżej wynagrodzenia potrąci zryczałtowany podarek dochodowy,
je�li kwota tego wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł. Fakt, że Wnioskodawca nie podpisuje z sędziami um�w zlece� lub o dzieło nie
zmienia istoty rzeczy. Delegacje sędziowskie oraz listy ryczałt�w sędziowskich są tożsame z umowami, ponieważ okre�lą dwie strony
umowy, rodzaj powierzonego sędziemu zadania oraz wynagrodzenie za wykonanie tego zadania. Zdaniem Wnioskodawcy istotne jest,
że bez względu na jakim dokumencie rozliczy takie wynagrodzenie zawsze będzie to przych�d z działalno�ci wykonywanej osobi�cie
(art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowy od os�b �zycznych). Przych�d taki zgodnie z art. 30 tej ustawy podlega zryczałtowanemu
podatkowi dochodowemu, je�li nie przekracza 200 zł.
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W �wietle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia
przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os�b �zycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z
p��n. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochod�w wymienionych w
art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochod�w, od kt�rych na podstawie przepis�w Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do tre�ci art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, �r�dłem przychod�w jest m.in. działalno�� wykonywana osobi�cie.

W my�l art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych, za przychody z działalno�ci wykonywanej osobi�cie, o kt�rej
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z osobi�cie wykonywanej działalno�ci artystycznej, literackiej, naukowej,
trenerskiej, o�wiatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa,
jak r�wnież przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepis�w oraz przychody
sędzi�w z tytułu prowadzenia zawod�w sportowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych, od dochod�w (przychod�w) pobiera się
zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o kt�rym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli kwota należno�ci okre�lona w umowie
zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysoko�ci 18% przychodu.

Analiza normy prawnej wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych wskazuje, że
opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

* umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,

* kwota należno�ci z tytułu tej umowy nie przekracza 200 zł oraz

* wysoko�� należno�ci wynika z umowy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie wypłacał sędziom wynagrodzenie za sędziowanie na podstawie
delegacji sędziowskich lub listy ryczałt�w sędziowskich. Sędziowie powoływani są przez organizatora zawod�w z listy sędzi�w
uprawnionych do sędziowania danej imprezy sportowej. Stawki za sędziowanie okre�lone są w regulaminie zawod�w lub przez
Polskie Związki Sportowe. Wnioskodawca nie zawiera z sędziami um�w zlece� lub um�w o dzieło.

Mając na uwadze powyższe stwierdzi� należy, że uregulowania zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od os�b
�zycznych mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki przewidziane tym przepisem.

W kontek�cie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz dokonanej powyżej analizy przepis�w prawa podatkowego
stwierdzi� należy, że w stosunku do wynagrodze� sędzi�w za sędziowanie nie zostaną spełnione wynikające z ww. przepisu
przesłanki, ponieważ sędzi�w otrzymujących przedmiotowe wynagrodzenie na podstawie delegacji sędziowskich lub list ryczałt�w
sędziowskich nie wiążą umowy, z kt�rych wynikałaby ich wysoko��.

W związku z powyższym, pomimo że kwota wynagrodzenia okre�lonego na delegacji sędziowskiej lub na li�cie ryczałt�w
sędziowskich nie przekroczy 200 zł, nie ma możliwo�ci zastosowania do wypłacanych wynagrodze� art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o
podatku dochodowym od os�b �zycznych, gdyż wysoko�� wypłacanego wynagrodzenia nie wynika z zawartej umowy.

Wobec powyższego na Wnioskodawcy ciąży obowiązek okre�lony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych.
W my�l tego przepisu, osoby �zyczne prowadzące działalno�� gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowo�ci prawnej, kt�re dokonują �wiadcze� z tytułu działalno�ci, o kt�rej mowa w art. 13 pkt 2
i 4-9 oraz art. 18, osobom okre�lonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobiera�, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek
dochodowy, stosując do dokonywanego �wiadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychod�w w wysoko�ci
okre�lonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o kt�rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b,
najniższą stawkę podatkową okre�loną w skali, o kt�rej mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochod�w, o kt�rych mowa w ust. 1,
obliczoną w spos�b okre�lony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kt�rej mowa w art. 27b,
pobranej ze �rodk�w podatnika przez płatnika, o kt�rym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych, koszty uzyskania niekt�rych przychod�w z
tytuł�w okre�lonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ustala się w wysoko�ci 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od
przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, o kt�rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, kt�rych podstawę wymiaru stanowi ten przych�d

Przepis art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych obliguje płatnik�w, o kt�rych mowa w art. 41, do
przekazywania kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca
następującego po miesiącu, w kt�rym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, kt�rym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego wła�ciwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą �zyczną, według siedziby bąd� miejsca
prowadzenia działalno�ci, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do ko�ca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o kt�rych mowa
w art. 41, są obowiązani przesła� do urzędu skarbowego, kt�rym kieruje naczelnik urzędu skarbowego wła�ciwy według miejsca
zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą �zyczną, według siedziby bąd� miejsca prowadzenia działalno�ci, gdy płatnik
nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R).
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Natomiast stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych, w terminie do ko�ca lutego roku
następującego po roku podatkowym płatnicy, o kt�rych mowa w ust. 1, są obowiązani przesła� podatnikom, o kt�rych mowa w art. 3
ust. 1, oraz urzędom skarbowym, kt�rymi kierują naczelnicy urzęd�w skarbowych wła�ciwi według miejsca zamieszkania podatnika -
imienne informacje o wysoko�ci dochodu, o kt�rym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Zatem w przedmiotowej sprawie, podatek pobierany przez Wnioskodawcę (płatnika) od wynagrodze� sędziego należy obliczy�
zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od os�b �zycznych, uwzględniając koszty uzyskania przychod�w.

W konsekwencji należy stwierdzi�, że Wnioskodawca nie postąpi słusznie, je�li od okre�lonego wyżej wynagrodzenia potrąci
zryczałtowany podatek dochodowy, w przypadku gdy kwota wynagrodzenia okre�lonego na delegacji sędziowskiej lub na li�cie
ryczałt�w sędziowskich nie przekroczy 200 zł.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania
interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepis�w prawa podatkowego z powodu jej niezgodno�ci z
prawem. Skargę wnosi się do Wojew�dzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. �w. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po
uprzednim wezwaniu na pi�mie organu, kt�ry wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w kt�rym skarżący dowiedział się lub
m�gł się dowiedzie� o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z p��n. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dw�ch
egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sze��dziesięciu dni od dnia wniesienia tego
wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za po�rednictwem organu, kt�rego działanie lub bezczynno�� są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na
adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
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