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SPÓŁKA NIE ZAWSZE POBIERZE ZALICZKĘ NA PODATEK PIT OD WYNAGRODZENIA 

PROKURENTA 

 

Zwracamy Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 

dnia 16 maja 2016 roku (sygn. IBPB-2-2/4511-302/16/JG) dotyczącą opodatkowania PIT 

wynagrodzenia dla prokurenta, który pełni swoją funkcję i otrzymuje wynagrodzenie na podstawie 

uchwały zarządu. 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że w takiej sytuacji wynagrodzenie prokurenta 

stanowi przychód z tzw. innych źródeł. W rezultacie: 

        spółka nie jest zobowiązana do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek PIT od 

wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi, ma jedynie obowiązki informacyjne (PIT-8C), 

        prokurent powinien samodzielnie rozliczyć w zeznaniu rocznym przychody z tytułu 

sprawowanej funkcji. 

 

Z aktualnego stanowiska Ministra Finansów wynika, że takie same zasady rozliczeń obowiązują 

wówczas, gdy prokurent wprawdzie jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenia, lecz wynagrodzenie i obowiązki związane z funkcją prokurenta zostały uregulowane 

odrębnie. Jedynie w sytuacji, gdy zostały przewidziane w w/w umowie, na spółce ciążą obowiązki 

płatnika podatku PIT. 

 

Oznacza to, że spółka wypłacająca wynagrodzenie prokurentowi nie zawsze jest zobowiązana 

pobierać zaliczki na podatek PIT z tego tytułu. W każdym przypadku konieczne jest przeanalizowanie 

zawartej umowy w celu prawidłowego zakwalifikowania wynagrodzenia prokurenta do źródła 

przychodów i ustalenia obowiązków obu stron. 

 

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. 
 


