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CIT: członek zarządu bez wynagrodzenia - niepokojąca praktyka 
administracji podatkowej w Warszawie 

NOWE 

ZAGROŻENIE 

Sygnalizujemy, że w ostatnim czasie spotykamy się ze strony administracji podatkowej  

w Warszawie z próbami kwestionowania wykonywania funkcji członka zarządu 

spółki bez wynagrodzenia, zwłaszcza przez osoby będące pracownikami spółki 

dominującej i na podstawie umowy między spółkami powiązanymi. W tego rodzaju 

sytuacjach niektóre urzędy skarbowe w Warszawie próbują ustalać po stronie spółki 

korzystającej z pracy członka zarządu - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - 

przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia mający wynikać z „darmowej” pracy członka 

zarządu (ewentualnie, na podstawie art. 12 ust. 6a ustawy o CIT, z tytułu świadczenia 

częściowo odpłatnego). W tego rodzaju sprawach elementami sporu z administracją 

podatkową mogą być ponadto sposób ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia  

i moment powstania przychodu z tego tytułu. 

OSTATNI 

PRZYKŁAD 

W najnowszej znanej nam sprawie jeden z warszawskich urzędów skarbowych ustalił po 

stronie spółki przychód z tytułu „darmowej” pracy członka zarządu w kwocie ponad 5 000 

złotych w stosunku miesięcznym. Stąd dodatkowy przychód spółki mającej czterech 

członków zarządu ma wynosić - według urzędu skarbowego - około 240 000 złotych  

w stosunku rocznym, co oznaczałoby zaległy podatek w kwocie około 45 000 złotych. 

DOMINUJĄCA 

PRAKTYKA  

Ta nowa (na razie jeszcze incydentalna) praktyka administracji podatkowej w Warszawie 

może rodzić niepokój, bowiem jest sprzeczna z rozwijającym się od kilkunastu lat i - jak 

można było sądzić - utrwalającym się od kilku lat liberalnym poglądem przyjętym nie tylko 

w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. m.in. wyroki NSA z 21 maja 2003 r. oraz 

4 kwietnia i 27 listopada 2014 roku), ale także w praktyce interpretacyjnej administracji 

podatkowej (zob. np. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 stycznia 

2014 r. i 26 listopada 2015 r. oraz 28 stycznia i 28 kwietnia 2016 roku). Zgodnie z tym 

poglądem, wykonywanie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie musi być samo 

przez się nieodpłatnym świadczeniem dla spółki korzystającej z takiej pracy i z reguły - 

zwłaszcza gdy członek zarządu jest akcjonariuszem czy udziałowcem spółki albo 

pracownikiem spółki dominującej - nie jest. 

NASZE 

WSPARCIE  

Musimy jednak podkreślić, że skutki podatkowe dla spółki korzystającej z „darmowej” 

pracy członka zarządu zależą od konkretnych okoliczności faktycznych i prawnych, w tym 

w szczególności od istnienia albo nieistnienia umowy między zainteresowanymi spółkami 

oraz treści umowy, a także statusu osoby będącej członkiem zarządu względem tych 

spółek. Dlatego w tej nowej sytuacji rekomendujemy ponowną ocenę przyjętych 

rozwiązań oraz rozważenie ich bezpieczeństwa podatkowego i ewentualnych możliwych 

zmian. 
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