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PROGRAMY MOTYWACYJNE W CENTRUM ZAINTERESOWANIA WŁADZ PODATKOWYCH 

 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę o PIT w 

zakresie opodatkowania programów motywacyjnych.  

 

Projekt dotyczy zagadnień istotnych dla każdego uczestnika i organizatora programu motywacyjnego, 

tj.: kiedy powstaje obowiązek podatkowy, według jakiej stawki należy opodatkować osiągnięty dochód 

i kto jest zobowiązany do wpłacenia podatku. 

 

W projekcie przewidziano zaostrzenie warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby odroczyć 

obowiązek podatkowy do dnia sprzedaży akcji i zastosować stawkę 19% właściwą dla kapitałów 

pieniężnych. 

 

W praktyce proponowane zmiany mogą prowadzić do: 

 zakwalifikowania benefitów z programów motywacyjnych jako przychodów ze stosunku pracy 

lub z działalności wykonywanej osobiście i ich opodatkowania na zasadach ogólnych (18%, 

32%), przy czym obowiązki płatnika podatku PIT będzie pełnić spółka – organizator programu, 

 powstania obowiązku podatkowego już w momencie realizacji opcji, a nie dopiero wraz ze 

zbyciem akcji. 

 

Zgodnie z projektem zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Organizatorzy i uczestnicy 

programów motywacyjnych mogą wykorzystać najbliższy czas aby sprawdzić, jak nowelizacja wpłynie 

na ich obowiązki i obciążenia podatkowe.  

 

O zwiększonym zainteresowaniu władz podatkowych programami motywacyjnymi świadczy również 

komunikat Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

 

Jeżeli program motywacyjny bazuje na stałym schemacie działania przedstawionym w komunikacie, w 

ocenie Szefa KAS świadczy to o chęci osiągnięcia wyłącznie korzyści podatkowej i zastosowania 

preferencyjnej stawki 19% w odniesieniu do wynagrodzenia, które faktycznie jest przychodem ze 

stosunku pracy. Podmiot, który chce w drodze interpretacji indywidualnej zabezpieczyć skutki 

podatkowe programu motywacyjnego, powinien liczyć się z odmową wydania interpretacji ze względu 

na uzasadnione przypuszczenie, że zastosowanie znajduje klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania. 

 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o procesie legislacyjnym i aktualnym podejściu władz 

podatkowych w zakresie opodatkowania programów motywacyjnych. 
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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. 


