
 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Delta IVp. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

RABAT DLA PRACOWNIKA NIE ZAWSZE PODLEGA OPODATKOWANIU PIT 

 

Zwracamy Państwa uwagę na korzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

(dalej: NSA) z dnia 30 października 2014 roku (sygn. akt II FSK 2451/12), zgodnie z którym rabat 

udzielony pracownikom na zakup towarów od pracodawcy nie prowadzi do powstania przychodu ze 

stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT. 

 

Sprawa rozstrzygnięta przez NSA dotyczyła spółki, która organizuje programy rabatowe mające na 

celu zwiększenie sprzedaży i rozszerzenie kręgu nabywców. Jeden z takich programów jest 

skierowany do pracowników spółki, którzy w ramach akcji promocyjnej mogą zakupić po obniżonej 

cenie określone towary w sklepach firmowych spółki. 

 

Pisemne uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane. W uzasadnieniu ustnym wyroku 

NSA wskazał, że: 

 zakup towaru od pracodawcy po obniżonej cenie nie prowadzi automatycznie do rozpoznania 

przychodu ze stosunku pracy po stronie pracowników, 

 w każdym przypadku należy zbadać, czy warunki akcji promocyjnej organizowanej dla 

pracowników są porównywalne z warunkami przewidzianymi dla innych klientów. 

 

NSA podkreślił, że pracownicy spółki nie mogą być stawiani w gorszej sytuacji niż inni klienci. W 

konsekwencji, rabaty cenowe oferowane pracownikom spółki nie stanowią dla nich przychodu z tytułu 

częściowo odpłatnych świadczeń, jeżeli warunki akcji promocyjnej nie odbiegają znacząco od 

programów organizowanych dla pozostałych klientów.  

 

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. 
 

 


