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Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? 
 
Organ: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 

Sygnatura pisma: Wyrok z 24.01.2013 r., II FSK 1064/11 

Dotyczy: Podatek dochodowy od osób fizycznych 

  

Teza: Sam fakt skorzystania z posiłków i napoi lub też nie, nie przesądza o powstaniu przychodu ze 
stosunku pracy, tak jak nie przesądza o tym fakt umożliwienia pracownikowi skorzystania z 
tych rzeczy oraz usług realizowanych w trakcie imprezy. Jeżeli nie można przyporządkować 
świadczeń uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika – nie jest możliwe 
ustalenie w odniesieniu do konkretnego pracownika kwoty przychodu. Nie jest też możliwe 
przypisanie pracownikowi określonego świadczenia, jeżeli nie tylko go nie otrzymał, ale nie 
wyrażał nawet woli jego przyjęcia. 

 
Stan faktyczny: 

 
Spółka zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa dotyczącej 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu umożliwienia pracownikom udziału  

w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę. We wniosku Spółka podała, że organizuje dla swoich 

pracowników imprezy integracyjne. Mimo sporządzania listy pracowników uczestniczących w przedmiotowych 

imprezach, nie jest możliwe sprecyzowanie, czy i w jakim stopniu osoby te skorzystały z konkretnych świadczeń. 

Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, Spółka przyjęła, że w przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpi 

konieczność rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Dyrektor IS uznał za nieprawidłowe stanowisko 

Spółki. Uzasadniając swoje stanowisko powołał się na przepis art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 2a, art. 12. ust. 1 oraz art. 31 

uPIT, wskazując, że z uwagi na możliwość zindywidualizowania otrzymanych przez pracowników świadczeń ich 

wartość stanowi dla pracowników źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. Spółka wniosła skargę do WSA, który uchylił interpretację MF, jednak ten złożył kasację do NSA, który 

ostatecznie przyznał rację Spółce. 

 
Komentarz: 
 
Zwrócenie uwagi na niniejszy wyrok NSA jest o tyle konieczne, że zagadnienie powstania przychodu w podatku PIT  

po stronie pracowników uczestniczących w szeroko rozumianych imprezach integracyjnych przeszło już ewolucję. 

Należy zauważyć, iż fiskus bez względu na rodzaj argumentacji uznawał konieczność przypisania pracownikom 

przychodu do opodatkowania. Natomiast orzecznictwo sądowe, kilkukrotnie zmieniało swe stanowisko, orzekając  

w różnych okresach odmiennie. Kluczową oczywiście była uchwała NSA z 24.10.2011 w sprawie ‘pakietów 

medycznych’,  której argumentację wiele sądów przyjęło bezkrytycznie do wielu świadczeń na rzecz pracowników  

w tym również do omawianych pakietów medycznych. Równocześnie należy podnieść, iż część sędziów NSA i WSA 

wielokrotnie krytykowała praktykę rozszerzania argumentacji ww. uchwały dot. pakietów medycznych na inne 

świadczenia nieodpłatne. W omawianym orzeczeniu NSA podkreślił kluczowe kwestie tj.: po pierwsze, fakt 

umożliwienia pracownikowi skorzystania z określonych rzeczy lub usług realizowanych w trakcie imprezy nie jest 

otrzymaniem takiego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust 1 uPIT. Po drugie, przypisanie przychodu podatkowego 

musi być skonkretyzowanie zarówno co do osoby, która takie świadczenie otrzymuje oraz wartości świadczenia. Po 

trzecie, konieczne jest również uwzględnienie woli pracownika, w sytuacji gdy impreza ma charakter otwarty lub 

obowiązkowy, to nie można uznać że wyrażał on nawet wolę uzyskania takiego przychodu. 

Należy mieć jedynie nadzieję, że orzecznictwo w tej kwestii okaże się jednolite, na co może wskazywać również wyrok 

NSA z 20.02.2012 sygn. akt II FSK 1256/11 i ostatecznie wyeliminowana absurdalna reprezentowana przez organy 

podatkowe. 

 
Jacek Dobrucki 

doradca podatkowy, partner w DMS TAX 
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Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz 
telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską 

 
 
Organ: Naczelny Sąd Administracyjny 

Sygnatura pisma: Wyrok z 06.12.2013, II FSK 709/11 

Dotyczy: Podatek dochodowy od osób fizycznych 

  

Teza: Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych, telefonów komórkowych  
i komputerów stanowią dodatkowy element wynagrodzenia menedżera zarządzającego spółką, 
a w konsekwencji są przychodami z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 
pkt 9 uPIT. Spółka jako płatnik jest obowiązana do poboru zaliczki na podatek z tego tytułu.  
 

Stan faktyczny:  
 

Naczelnik US wydał decyzję w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej Spółki, jako płatnika, w związku  

z niedopełnieniem obowiązków obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek PIT za miesiące od stycznia do 

grudnia 2004 r. oraz określił wysokość niepobranego i niewpłaconego podatku. Organ uznał, że ponoszone przez 

Spółkę wydatki na rzecz osób fizycznych na podstawie zawartych z nimi umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, 

związane z eksploatacją samochodów służbowych, telefonów komórkowych, komputerów, stanowią element ich 

dodatkowego wynagrodzenia i są przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 9 uPIT. Spółka wniosła odwołanie  

od przedmiotowej decyzji. Dyrektor IS uznał, że odwołanie Spółki zostało wniesione z uchybieniem terminu do jego 

wniesienia. Z tym stanowiskiem nie zgodziły się sądy obu instancji i sprawa ponownie wróciła do Dyrektora IS, który 

utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie organu I instancji. W ocenie organu II instancji, w Spółce obowiązywały 

umowy cywilnoprawne o zarządzanie przedsiębiorstwem zawarte z osiemnastoma osobami, za które przysługiwało 

miesięczne wynagrodzenie. Z treści umów wynika ponadto,  że Spółka zobowiązała się zapewnić zleceniobiorcom 

środki techniczne niezbędne do wykonania umowy, w tym telefon komórkowy, samochód służbowy i komputer. 

Zdaniem Dyrektora IS wydatki te stanowią element dodatkowego wynagrodzenia zleceniobiorców w oparciu o art. 13 

pkt 9 uPIT. Spółka złożyła skargę, która nie została uwzględniona przez Sąd I instancji. W ocenie WSA, organy 

zgodnie z prawem orzekły o odpowiedzialności podatkowej spółki jako płatnika podatku PIT. Spółka zaskarżyła ww. 

wyrok do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna nie posiada usprawiedliwionych podstaw. 

 
Komentarz: 
 

Analizowany wyrok NSA jest niekorzystny dla kadry menedżerskiej, świadczącej usługi na podstawie umów  

o zarządzanie przedsiębiorstwem lub na podstawie podobnych umów, zawieranych w ramach działalności 

wykonywanej osobiście. W ocenie Sądu II instancji, skoro przychodem na gruncie art. 11 ust. 1 uPIT jest określone w 

kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie uzgodnionych czynności, jak również wartość otrzymanych świadczeń w 

naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, to wydatki Spółki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia 

menedżera zarządzającego spółką,  jak samochody, komputery i telefony, stanowią przychody w rozumieniu art. 13 

pkt 9 uPIT, a ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania menedżera. NSA zwrócił uwagę, że o dnia 1 

stycznia 2004 r. przepisy uPIT kwalifikują przychody uzyskiwane z umów wskazanych w art. 13 pkt 9 uPIT, 

zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, za przychody z działalności 

wykonywanej osobiście. Odnosząc się natomiast do zarzutu Spółki w zakresie naruszenia art. 41 uPIT, NSA podkreślił, 

że w 2004 r. (którego dotyczy analizowana sprawa), płatnicy byli uprawnieni i pobierali na podstawie zaliczki na 

podatek PIT od wartości dokonywanych przez nich świadczeń niepieniężnych z tytułu działalności wymienionej w art. 

13 pkt 9 uPIT. Wprowadzona od 2007 r. nowelizacja art. 41 uPIT nie skutkowała zmianą art. 11 ust. 1 i art. 13 pkt 9 

uPIT, dlatego też należy uznać, że nowelizacja art. 41 uPIT miała jedynie charakter doprecyzowujący jego brzmienie. 

 

Anna Matecka 
doradca podatkowy, starszy konsultant,  
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Podatek od nieruchomości od hal namiotowych  
 

 

Organ: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

Sygnatura pisma: Wyrok z 09.01.2013 r., I SA/Po 887/12 

Dotyczy: Podatek od nieruchomości 

 
 

Teza: Hala namiotowa stanowiąca tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, niepołączona trwale z gruntem, nie została expressis verbis wymieniona w art. 

3 pkt 3 Prawa budowlanego. W konsekwencji hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli w 

rozumieniu 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej 

opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. 

 
 

Stan faktyczny: 
 

Spółka prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży i produkcji opakowań była właścicielem hal namiotowych 

(tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Spółka 

złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zadając organowi podatkowemu 

następujące pytanie: czy hale namiotowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? W odpowiedzi 

organ podatkowy wydał interpretację indywidualną w której stwierdził, że hala namiotowa, o której mowa we wniosku 

podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Organ stwierdził, że będąca w posiadaniu podatnika 

hala namiotowa jest budowlą związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlega ona opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a zakwalifikowanie 

hali namiotowej przez podatnika do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych nie przesądza o tym, że budowla 

nie miałaby być w związku z tym zwolniona od opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub traktowana jako nie 

podlegająca temu opodatkowaniu. Spółka nie zgadzając się takim stanowiskiem organu podatkowego  wniosła do 

WSA w Poznaniu skargę na interpretację indywidualną. W ocenie Sądu, będąca przedmiotem interpretacji hala 

namiotowa, stanowiąca tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, niepołączona trwale 

z gruntem, nie została expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a jednocześnie organ 

podatkowy nie wykazał, że jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy 

precyzujących Prawo budowlane. W konsekwencji hali namiotowej będącej przedmiotem zaskarżonej interpretacji nie 

można zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a tym samym do budowli w rozumieniu 

art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. 
 

Komentarz: 
 

Analizowany wyrok jest nie tylko korzystny dla podatników, ale również stanowi potwierdzenie tego, że podatek od 

nieruchomości, jakkolwiek uchodzi za konstrukcyjnie jeden z najprostszych rodzajów podatków, to jednak może 

stanowić również źródło znacznych oszczędności podatkowych. W konsekwencji wyrok powinien stanowić pewnego 

rodzaju zachętę, szczególnie dla przedsiębiorców, do tego aby dokonać audytu swoich rozliczeń w podatku od 

nieruchomości. Przechodząc do kwestii zasadności orzeczenia WSA w Poznaniu, omawiany wyrok uznać należy za w 

pełni uzasadniony. Hala namiotowa, jako obiekt tymczasowy, nie spełnia definicji budowli w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego, a tym bardziej nie może być ona zakwalifikowana jako budynek lub grunt. W konsekwencji 

obiekt tego rodzaju pozostaje również poza zakresem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Omawiany wyrok 

jest nieprawomocny. 

 

 

Mikołaj Jabłoński 
Specjalista ds. prawnych 
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Cesja leasingu operacyjnego – co z umowami zawartymi przed 
nowelizacją?  

 
Organ: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

Sygnatura pisma: Wyrok z 15.11.2012 r., III SA/Wa 649/12 

Dotyczy: Podatek dochodowy od osób prawnych 

  

Teza: W przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego rozliczenie tej umowy należy kontynuować 
na dotychczasowych zasadach. Przepisy podatkowe nie uzależniają kwalifikacji danej umowy 
od warunku zachowania niezmienności stron tej umowy w czasie jej trwania.  

 

Stan faktyczny: 
 
Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług promocji i marketingu produktów firmy M. w aptekach, 

hurtowniach farmaceutycznych i szpitalach. Spółka powstała w grudniu 2008 r. w wyniku restrukturyzacji B. Sp. z 

o.o., dalej "B." tj. wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur B., gdzie funkcjonowała jako 

samodzielny dział w ramach działalności B. W rezultacie wydzielenia, Spółka przejęła od B. składniki majątkowe 

niezbędne do kontynuowania działalności. Transakcja objęła również przejęcie dotychczasowych pracowników Spółki, 

a także cesję wybranych umów prawa cywilnego (w tym umów leasingu) funkcjonalnie związanych z działalnością 

Spółki. Przed wydzieleniem B. zawarła umowy leasingu operacyjnego z podmiotem trzecim - leasingodawcą, 

przedmiotem których były samochody osobowe. Każda z umów została zawarta na czas oznaczony, który stanowił co 

najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu oraz jednocześnie suma opłat ustalonych w 

umowie, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiadała co najmniej wartość początkowej 

samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy leasingu. Po wydzieleniu Spółki ze struktur B., kilkanaście 

samochodów osobowych, będących przedmiotem ww. umów leasingu operacyjnego, zostało scedowane przez B. na 

Spółkę. Leasingodawca, B. oraz Spółka zawarli umowę cesji, na podstawie której Spółka wstąpiła w umowy leasingu i 

towarzyszące im umowy serwisowe w miejsce B., przy czym cesja ta nie wprowadziła do umów jakichkolwiek innych 

zmian, poza formalną zmianą leasingobiorcy. W dacie podpisania umowy cesji okres, jaki pozostał do końca 

obowiązywania pierwotnej umów leasingu, był krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu 

leasingu. W związku z powyższym Spółka wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż po dokonaniu wydzielenia oraz z 

chwilą przejęcia ogółu praw i obowiązków dotychczasowego korzystającego związanych z leasingiem samochodów 

osobowych, tj. po zawarciu umowy cesji leasingu operacyjnego, na mocy której dokonała się zmiana strony 

korzystającej, umowa będzie dalej spełniać warunki określone w art. 17b ust. 1 uCIT a zatem Spółka ma prawo 

traktować opłaty ustalone w umowie leasingu jako koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 17b ust. 1 uCIT. 

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe i sprawa trafiła do WSA, który podzielił argumentację Spółki.   
 

Komentarz: 
 

Prezentowany wyrok jest kolejnym z pozytywnych rozstrzygnięć sądów w zakresie określenia skutków podatkowych 

cesji umowy leasingu operacyjnego, tj. potwierdza stanowisko, zgodnie z którym w przypadku cesji umowy leasingu 

operacyjnego rozliczenie tej umowy należy kontynuować na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że w przypadku 

cesji umowy leasingu operacyjnego cesjonariusz (tj. nowy korzystający) może zaliczać ustalone w niej opłaty 

leasingowe do kosztów uzyskania przychodów (tj. nie trzeba na nowo liczyć wymaganego przez uCIT 40% okresu, na 

jaki umowa leasingu musi zostać zawarta, aby korzystający mógł zaliczać do KUP opłaty leasingowe). Odmienną 

opinię konsekwentnie prezentowały organy podatkowe. Sytuacja uległa jednak zmianie z dniem 1 stycznia 2013 r., tj. 

z dniem wejścia w życie nowelizacji przepisów uCIT w tym zakresie. Ustawodawca potwierdził dotychczasowe – 

pozytywne dla podatników - stanowisko sądów. Niemniej należy mieć na uwadze, iż przepisy przejściowe przewidują, 

iż do umów leasingu zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy ustawy zmienianej w 

brzmieniu dotychczasowym. Tym samym w zakresie cesji umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r. istnieje 

nadal ryzyko zakwestionowania kwalifikacji takiej umowy przez organy podatkowe.  

Katarzyna Konieczna-Kłobut 
  Konsultant 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z prezentowanymi treściami prosimy o kontakt pod 
następującymi adresami e-mail: 
 
Redakcja DMS Tax24:   tax24@dmstax.com 
Dział Doradztwa Podatkowego:  ddp@dmstax.com 
 
lub telefonicznie:   071 79 25 991 
 
 
 
Redaktorem DMS Tax24 jest Jacek Dobrucki, partner w DMS TAX Sp. z o.o. Spółka posiada wszelkie 
prawa autorskie do niniejszej publikacji. 
 
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy  
o doradztwie podatkowym. Biuletyn DMS Tax24 ma jedynie charakter informacyjny, a zastosowanie się 
do jego treści nie może rodzić roszczeń pod adresem jej autorów oraz DMS TAX Sp. z o.o. 
 
Cytowanie i/lub rozpowszechnianie treści niniejszego biuletyny jest dozwolone pod warunkiem powołania 
się na źródło pochodzenia informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DMS TAX Sp. z o.o. 

Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
50-077 Wrocław 
 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni 
opłacony. KRS 0000231073; REGON 0041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 


