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OPODATKOWANIE VAT KONTRAKTÓW MENADŻERSKICH 

W dniu 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dot. 

opodatkowania VAT usług zarządzania świadczonych przez członków zarządu spółek na 

podstawie umów cywilnoprawnych (sygn. PT3.8101.11.2017, dalej Interpretacja). 

W Interpretacji Minister Rozwoju i Finansów wskazał, iż zgodnie z przepisami ustawy o VAT 

usługi świadczone przez członków zarządu nie będą podlegały opodatkowaniu VAT,  

w przypadku gdy osoby te związane będą ze zlecającym ich wykonanie (spółką dla której 

świadczą te usługi) więzami tworzącymi stosunek prawny co do: 

 warunków wykonywania zleconych czynności, 

 wynagrodzenia oraz 

 odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

Co istotne, Minister Rozwoju i Finansów w Interpretacji doprecyzował wszystkie powyższe 

warunki. 

W zakresie warunków wykonywania zleconych czynności istotne jest wykorzystanie 

infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki do wykonywania zadań zleconych. Warunek 

ten należy uznać za spełniony w sytuacji wykorzystania przez członka zarządu (dalej: 

zarządzającego) takiej infrastruktury i organizacji w ramach zawartego stosunku prawnego. 

Zapewnienie zarządzającemu urządzeń technicznych (komputera, telefonu, samochodu itp.) 

oraz innych zasobów (pomieszczeń, szkoleń, konferencji itp.) potwierdza spełnienie tego 

warunku. Bez znaczenia pozostaje zakres swobody, jakim dysponuje zarządzający  

w organizacji swojej pracy. 

W zakresie wynagrodzenia istotne jest, czy umowa podpisana pomiędzy zarządzającym  

a zlecającym przewiduje stałe wynagrodzenie. Jeżeli tak, należy uznać że zarządzający nie 

ponosi ryzyka ekonomicznego w zakresie wykonywania zleconych czynności. Jednocześnie 

warunek ten uznaje się za spełniony nawet jeżeli wynagrodzenie składa się z dwóch części: 

stałej i zmiennej, przy czym część stała stanowi istotną część całkowitego wynagrodzenia. 

W zakresie odpowiedzialności istotne jest, czy umowa dot. zarządzania przewiduje brak 

odpowiedzialności zarządzającego wobec osób trzecich (przy czym odpowiedzialność ta jest 

niezależna od odpowiedzialności zarządzającego, którą ponosi on — z tytułu pełnienia 

funkcji członka zarządu — na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np. 

KSH). W przypadku braku takiej odpowiedzialności po stronie zarządzającego omawiany 

warunek jest spełniony. Również jeżeli dana umowa nie określa w ogóle takiej 

odpowiedzialności, należy uznać, że wskazany warunek jest spełniony. 

W przypadku łącznego spełnienia wszystkich ww. warunków zarządzającego nie można 

uznać za podatnika VAT. Jednocześnie brak spełnienia któregokolwiek warunku oznacza, że 

zarządzający występuje w charakterze podatnika VAT. 

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. 


