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70-PROC. PIT OD ODPRAW MENEDŻERSKICH 

 

W dniu 25 listopada 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

 

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie 70-proc. stawki PIT, która ma być stosowana w sytuacji, gdy 

następujące warunki są spełnione łącznie: 

        zobowiązanym do wypłaty świadczenia jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne 

osoby prawne dysponują większością głosów, 

        odbiorcą świadczenia jest osoba fizyczna, która zawarła z w/w spółką umowę o pracę lub 

umowę o świadczenie usług, 

        wypłacane są: 

o   odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji – wówczas 

stawka 70% ma być stosowana do tej części świadczenia, która przekracza wysokość 

wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika w okresie 6 miesięcy przed wypłatą 

odszkodowania, lub 

o   odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub 

wypowiedzenia jej przed upływem terminu, na który została zawarta – wówczas 

stawka 70% ma być stosowana do tej części świadczenia, która przekracza 

trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia podatnika. 

 

Ustawa została skierowana do Senatu. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

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. 
 
 


