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KONTRAKT MENADŻERSKI Z VAT  

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 16 czerwca 

2016 r. (sygn. akt I FSK 83/15) dotyczący kwestii uznania członka zarządu za podatnika VAT. 

 

W przedmiotowej sprawie członek zarządu świadczy na rzecz spółki usługi w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem (kontrakt menadżerski). W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o 

indywidualną interpretację przepisów ustawy o VAT członek zarządu wskazał, iż: 

        swoje obowiązki wykonuje on w wybranym przez siebie czasie i miejscu, uwzględniając przy 

tym potrzeby spółki,  

        kontrakt menadżerski zakłada, że będzie on wykonywał swoje obowiązki osobiście, 

        ponosi on odpowiedzialność względem Spółki i osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie 

trwania kontraktu. 

Członek zarządu był zdania, że powyższe czynności realizowane na podstawie kontraktu 

menadżerskiego nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. 

 

Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej uznał to stanowisko za nieprawidłowe, z czym 

nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA).  

 

Sprawa trafiła do NSA, który orzekł, iż kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii uznania członka 

zarządu za podatnika VAT ma analiza postanowień kontraktu łączącego menadżera ze spółką. NSA 

wskazał, że o uznaniu członka zarządu za podatnika VAT powinny przesądzać następujące 

przesłanki: 

        członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

swoich obowiązków nie tylko wobec spółki, ale również wobec osób trzecich, 

        członek zarządu korzysta z daleko idącej autonomii w organizacji wykonywania swoich zadań. 

Jest to kolejny wyrok NSA wskazujący, iż członek zarządu/menadżer działający na podstawie 

kontraktu menadżerskiego może zostać uznany za podatnika VAT. W celu ustalenia czy czynności 

przez niego wykonywane podlegają opodatkowaniu VAT każdorazowo konieczna jest weryfikacja 

postanowień kontraktu, w szczególności w zakresie ustalenia czy jest on niezależny w swoich 

działaniach oraz czy ponosi ryzyko swojej działalności na rynku. 

 

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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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. 
 


