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Dane Wnioskodawczyni
Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

Głównym zakresem działalności Wnioskodawczyni jest prowadzenie szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, pierwszej pomocy oraz spraw przeciwpożarowych.

Przeważającym więc kodem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jest kod PKD - 85.59.B.



Dane Wnioskodawczyni
- Wnioskodawczyni podjęła studia podyplomowe z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej z

elementami fizjologii wysiłku fizycznego:
Udział w studiach pozwoli Wnioskodawczyni podnieść kwalifikację zawodowe niezbędne w

realizacji zleceń z zakresu ergonomii i bhp. Umożliwi Wnioskodawczyni poznanie i zrozumienie
zintegrowanego działania procesów fizjologicznych człowieka oraz metod adaptacyjnych

organizmu ludzkiego w różnych warunkach środowiskowych. Pozwoli w znacznym stopniu
pogłębić i ugruntować wiedzę dotyczącą doradztwa w zakresie projektowania stanowisk pracy dla

pracowników o "różnych potrzebach" (kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych itd.).
Przykładem może tu być chociażby zrozumienie mechanizmów biologicznych, które należy

uwzględniać przy projektowaniu pracy zmianowej oraz trybu nocnego dla pracowników
pracujących w zakładach produkcyjnych. Wiedzę zdobytą Wnioskodawczyni wykorzysta do

kompleksowych działań z zakresu bhp i ergonomii. Wydatek poniesiony związany jest z udziałem
w studiach podyplomowych. Związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są
Wnioskodawczyni potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą

działalnością.



PROBLEM
Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów

uzyskania przychodów udziału w studiach
podyplomowych z zakresu fizjologii stosowanej i

klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego?



Analiza
Czy wydatek może stanowić koszt działalności?1.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.): kosztami uzyskania przychodów

są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła
przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim
został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania
przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem,

zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek
przyczynowy (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła

przychodów).



Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania
przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać
pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu

podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne
niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi
w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub

może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy
nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.



Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że jeśli - tak jak wskazała Wnioskodawczyni -
wydatek poniesiony związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są Wnioskodawczyni potrzebne w prowadzonej

działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością, można uznać, że wydatki te pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z
istniejącym już źródłem przychodu i są/będą poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia tego

źródła. Ponadto, wskazany we wniosku wydatek nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 
A zatem, wydatek poniesiony na studia podyplomowe, jako przydatny do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie

poniesiony i właściwie udokumentowany może stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności
gospodarczej.Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi

wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na
zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest

warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.
 
 

Tutejszy organ zastrzega, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą
postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy

przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego
stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania

okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.



WNIOSEK
Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia

do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego na
studia podyplomowe jest prawidłowe.



Dziękuję za uwagę
 

Ewelina Dulęba 


