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CENA RYNKOWA RÓWNIEŻ DLA TRANSAKCJI Z PRACOWNIKAMI – ZMIANA STANOWISKA 

MINISTRA FINANSÓW  
 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na niekorzystną dla podatników interpretację 

indywidualną Ministra Finansów (MF) z dnia 25 kwietnia 2016 r. (PT8.8101.92.2016/PBD) zmieniającą 

stanowisko MF w zakresie ceny rynkowej ustalanej dla odpłatnych świadczeń na rzecz pracowników. 

Jest to druga w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zmiana interpretacji, która może wskazywać na 

zmianę dotychczasowej linii interpretacyjnej MF.   

 

Interpretacja dotyczyła Spółki, która świadczyła odpłatnie na rzecz swoich pracowników usługi. Kwotę 

odpłatności stanowiła równowartość części kosztów ponoszonych przez Spółkę na nabycie usług. 

Kwota odpłatności podlegała opodatkowaniu VAT przez Spółkę. Wydając interpretację w 2010 roku 

MF zgodził się ze stanowiskiem Spółki, potwierdzając, iż nie jest ona zobowiązana do ustalenia ceny 

za swoje usługi na poziomie cen rynkowych. Zdaniem MF ograniczenia przewidziane w art. 32 ustawy 

o VAT dla podmiotów pozostających w związku, wynikającym m.in. ze stosunku pracy, nie odnoszą 

się do pracowników. Dotychczas MF nie uznawał pracowników za podmioty powiązane na gruncie 

przepisu art. 32 ustawy o VAT, co pozwalało pracodawcom na dowolne kształtowanie wysokości 

odpłatności ponoszonej przez pracowników. Niejednokrotnie ustalanie preferencyjnych cen za 

świadczenia było elementem polityki socjalnej pracodawców.   

 

W zmienionej interpretacji MF stwierdził, iż zarówno wykładnia językowa jak i celowościowa przepisu 

art. 32 ustawy o VAT wskazuje, iż ma on zastosowanie do sprzedaży na rzecz pracowników. 

Pracodawcy powinni zatem określać cenę odpłatnych świadczeń na rzecz pracowników w oparciu o 

ceny rynkowe tych świadczeń. W przeciwnym wypadku muszą się oni liczyć z ryzykiem szacowania 

wysokości obrotu i podatku VAT w tym zakresie. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 

 
 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Delta IV p. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


