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WYROK TK WS. NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZY NIE TYLKO PRACOWNIKÓW 

 

Zwracamy Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 

31 stycznia 2017 roku (sygn. 3063-ILPB1-1.4511.379.2016.1.APR), zgodnie z którą tezy wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z dnia 8 lipca 2014 roku dotyczącego pozapłacowych 

świadczeń pracowniczych (sygn. K 7/13) mają zastosowanie również do osób innych niż pracownicy.  

 

Sprawa dotyczyła spółki, która zawiera umowy zlecenia z osobami fizycznymi i w celu efektywnej 

realizacji tych umów zapewnia zleceniobiorcom nieodpłatne zakwaterowanie. W ocenie spółki po 

stronie zleceniobiorców nie powstaje z tego tytułu przychód. Spółka powołała się na wskazany wyrok 

TK, zgodnie z którym za przychód mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione za zgodą 

beneficjenta, w jego interesie, są wymierne i mogą być przypisane indywidualnemu podatnikowi. 

 

Rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu co do meritum było niekorzystne dla spółki i 

zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w analogicznych sytuacjach w odniesieniu do świadczeń 

pracowniczych. W ocenie organu zakwaterowanie to świadczenie o charakterze osobistym i 

zleceniobiorca osiąga z tego tytułu przychód. 

 

Przedmiotowa interpretacja ma istotne znaczenie z innego powodu - organ podatkowy wskazał 

wprost, że tezy wyroku TK wydanego w sprawie pozapłacowych świadczeń osób 

pozostających w stosunku pracy mogą być stosowane również do zleceniobiorców. 

 

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. 
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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. 
 


