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Wstęp

Z przyjemnością przedstawiamy kolejny numer naszego 
magazynu PITpoint Magazine.

Większość zmian w przepisach w zakresie ustaw 
o podatkach dochodowych na 2019 rok została już 
podpisana przez Prezydenta RP.

W związku z powyższym, na łamach bieżącego numeru 
magazynu odniesiemy się m.in. do tzw. pakietu uproszczeń 
dla firm w prawie podatkowym i gospodarczym, który 
ma obowiązywać już od przyszłego roku.

Przenalizujemy także nowy system długoterminowego 
oszczędzania dla pracowników czyli Pracownicze Plany 
Kapitałowe. Również sprawa opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne w przypadku tzw. ulgi 
na start powinna wzbudzić Państwa zainteresowanie.

Na zakończenie, przyjrzymy się aspektom prawno – 
podatkowym w sytuacji pełnienia przez jedną osobę 
funkcji zarówno członka zarządu jak i doradcy, a także 
kwestii ustalania centrum interesów życiowych dla 
określenia rezydencji podatkowej w świetle najnowszego 
orzecznictwa sądów.

Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia pomogą 
Państwu w ocenie swoich obowiązków podatkowych 
oraz konsekwencji jakie z nich płyną. 

Życzmy Państwu przyjemnej lektury.

Grzegorz 
Grochowina
Menedżer w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce
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Ulga na start 
a składki ZUS  
za kontrahentów
Polscy przedsiębiorcy często podkreślają, 
że walki o utrzymanie się na niełatwym 
krajowym rynku nie ułatwiają im przede 
wszystkim dwie rzeczy – częste zmiany 
w przepisach oraz ilość i rozmiary nakładanych 
przez państwo obciążeń publicznoprawnych. 
Rok 2018 zdążył już przynieść wiele zmian 
w przepisach podatkowych i tych dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Jednak duża część z nich z założenia była 
podyktowana wprowadzeniem ułatwień  
dla biznesu – jak tzw. ulga na start, która 
ma zachęcać do rozpoczęcia własnej 
działalności i ułatwić początki jej prowadzenia. 
Interpretacja nowych przepisów przez organy 
administracji publicznej nie jest jednak 
spójna i nastręcza wątpliwości.
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Przypomnijmy – ulga na start jest przywilejem 
zawartym w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców, 
który uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia 

z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne przez okres 6 miesięcy kalendarzowych 
od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Skorzystać 
ze zwolnienia może nie tylko przedsiębiorca otwierający 
biznes po raz pierwszy. Jednak w przypadku podjęcia 
działalności zawieszonej lub zakończonej warunki 
są dwa. Po pierwsze, od dnia ostatniego zawieszenia 
lub zakończenia działalności gospodarczej minęło 
co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych, po drugie – 
musi to być działalność innego rodzaju niż świadczona 
na rzecz byłego pracodawcy w danym lub w poprzednim 
roku podatkowym w ramach umowy o pracę. Należy 
pamiętać, że zwolnienie dotyczy wyłącznie składek 
na ubezpieczenia społeczne – przedsiębiorca korzystający 
z ulgi na start jest objęty obowiązkiem w zakresie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne.

Dużo niepewności i niepokoju odnośnie interpretacji 
nowych regulacji prawnych wprowadziła wśród 
przedsiębiorców pisemna interpretacja przepisów 
z 24 lipca 2018 r. wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku 
(znak: DI/100000/ 43/822/2018). Zgodnie z jej treścią, 
jeżeli przedsiębiorca korzystający z ulgi na start 
świadczy usługi w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, to na jego kontrahencie spoczywa 
obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne 
od wynagrodzenia, na które umówił się z przedsiębiorcą. 
Takie podejście organów w praktyce mocno poddawałoby 
w wątpliwość sens korzystania z ulgi – wszak w treści 
przepisów trudno doszukać się założenia, by ciężar 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne miał być 
przerzucany ze startującego z biznesem przedsiębiorcy 
na korzystających z jego usług.  

W odpowiedzi na wątpliwości, na stronie 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ukazał 
się komunikat wydany wspólnie z Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. W jego treści stwierdzono, 
że treść interpretacji z 24 lipca br. została podyktowana 
indywidualnym charakterem sprawy, zaś nowe przepisy 
nie stanowią o tym, by na kontrahentach ciążył obowiązek 
odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne 
za korzystających z ulgi na start przedsiębiorców, którzy 
świadczą na ich rzecz usługi. Przypomniano też o zakresie 
objęcia ulgą – chodzi o świadczenie usług i realizowania 
zleceń w ramach działalności korzystającej ze zwolnienia 
(czynności wykraczające poza ten zakres wiążą się 
z obowiązkiem opłacania składek do ZUS), a także o tym, 
że rozpoczynający działalność przedsiębiorca może, lecz 
nie musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 
z tytułu zakładanej działalności.

Reakcja przedsiębiorców oraz ilość komentarzy, jakie 
towarzyszyły wydaniu interpretacji przez gdański oddział 

ZUS pokazuje, że zapowiedzi oraz wprowadzanie przez 
ustawodawcę ułatwień w zakresie formalności i obciążeń 
finansowych związanych z prowadzoną działalnością 
muszą iść w parze nie tylko z jasną komunikacją ze strony 
władzy wykonawczej, ale też ze zmianą podejścia 
właściwych organów administracji publicznej, z którymi 
ma styczność przedsiębiorca. Rozpoczynając „nowe 
otwarcie” w dialogu z przedsiębiorcami należy pamiętać, 
że choćby najlepsze intencje po stronie autorów kolejnych 
projektów zmian nie zastąpią poczucia stabilizacji, 
które buduje nie tylko ustawodawca, ale też wszyscy 
interpretujący uchwalone przepisy. Prawo powinno 
nie tylko nadążać za realiami prowadzenia działalności 
gospodarczej – jego interpretacja nie powinna nieść 
za sobą dla przedsiębiorców nowych problemów niż te, 
które ustawa miała rozwiązać. 
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Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia uproszczeń 
dla przedsiębiorców w prawie podatkowym 
i gospodarczym znajduje się już na końcowym 

etapie legislacyjnym.

Przewiduje on wprowadzenie zmian w obszarze wielu 
ustaw, m.in. PIT, CIT, VAT czy Ordynacja podatkowa 
jak również w Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek 
handlowych czy Kodeksie pracy. Mają one na celu 
uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce.

Projekt zakłada wprowadzenie regulacji mających na celu 
redukcję obciążeń administracyjnych przedsiębiorców, 
odformalizowanie, przyspieszenie i usprawnienie niektórych 
procedur administracyjnych, tak aby przedsiębiorca jak 
również jego pracownicy mogli skupić się na kluczowej 
działalności przedsiębiorstwa. 

Zmiany mają przynieść korzyść dla rozwoju całej gospodarki 
krajowej, oraz podkreślić dążenia do realizacji postulatu 
cyfrowego państwa usługowego.

Poniżej przedstawiam tylko część propozycji projektodawcy, 
które mają być realizowane poprzez zmiany w dwóch 
obszarach – prawa podatkowego oraz prawa 
gospodarczego. 

Jedną ze zmian w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych jest zmiana warunków uprawniających 
do uzyskania statusu „małego podatnika” poprzez 
podwyższenie progu przychodów ze sprzedaży, 
z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status małego 
podatnika niesie za sobą wiele korzyści, w tym pozwala 
na wybór kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz 
upraszcza zasady dokonywania jednorazowych odpisów 
amortyzacyjnych.

Kolejną propozycją jest zmiana zasad rozliczania straty 
podatkowej poprzez możliwość jednorazowego rozliczenia 
straty do wysokości 5 mln zł.

Do tej pory istniała możliwość rozliczenia straty 
w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych, jednak 
w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości 
w którymkolwiek roku. Oznacza to, że zgodnie 
z obecnymi przepisami rozliczenie straty nie może 
nastąpić wcześniej niż po dwóch latach, bez względu 
na jej wysokość. Zmiana pozwoli na rozliczenie straty 
w krótszym czasie, co pozwoli na wcześniejsze 
odzyskanie przez przedsiębiorców zainwestowanych 
środków.

Istotna zmiana dotyczy również zasad wyboru formy 
opodatkowania dla osób prowadzących działalność 

Pakiet uproszczeń dla firm w prawie 
podatkowym i gospodarczym
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gospodarczą. Obecnie obowiązuje zasada, że podatnik 
podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonuje 
wyboru formy opodatkowania według stawki liniowej 
19%, do 20 stycznia tego roku. Decyzja jest skuteczna 
przez cały rok podatkowy.

Po wprowadzeniu zmian podatnik będzie mógł dokonać 
wyboru formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy 
w roku podatkowym przychód albo do końca roku 
podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został 
osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Wśród niewielu zwolnień funkcjonujących w polskim 
systemie prawa podatkowego, pojawi się nowe 
zwolnienie podatkowe przewidujące brak konieczności 
odprowadzania podatku dochodowego od odszkodowań 
uzyskiwanych przez podatnika od ubezpieczyciela 
z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez 
podatnika środka trwałego (z wyjątkiem samochodu 
osobowego). Warunkiem skorzystania z preferencji 
będzie wydatkowanie otrzymanej kwoty na remont 
uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub 
wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego 
zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub 
uszkodzony. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kosztem 
uzyskania przychodu nie jest wartość własnej pracy 
podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Jako 
dodatkowy ukłon w stronę podatników, projektodawca 
przewidział wprowadzenie regulacji pozwalającej 
osobom prowadzącym działalność gospodarczą 
na uznanie za koszt uzyskania przychodów wartości pracy 
małżonka lub małoletnich dzieci. Zmiana ma ujednolicić 
zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
wynagrodzenia za pracę osoby małżonka i małoletnich 
dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez 
przedsiębiorcę.

Projektowane zmiany mają dotknąć również zakresu 
postępowań podatkowych i ogólnie rozumianej 
obsługi podatnika przez system administracji 
państwowej. Ordynacja podatkowa nakładać będzie 
na urzędników, prowadzących czynności sprawdzające, 
obowiązek dołożenia starań aby zadośćuczynienie 

żądaniom organu nie było uciążliwe dla podatnika. 
Oznacza to wprowadzenie większej elastyczności 
w zakresie formy kontaktu z podatnikiem i jego udziału 
w czynnościach organu, tak aby była ona prosta 
i dogodna dla podatnika.

Dotyczy to wszystkich procedur podatkowych, w których 
stosuje się instytucję wezwania (czynności sprawdzające, 
kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe).

W prawie pracy pojawić ma się rozwiązanie, które 
docenią przedsiębiorcy zatrudniający pracowników 
biurowych. Propozycja zakłada uzależnienie konieczności 
powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej 
grupy działalności. Szkolenia okresowe BHP co do 
zasady nie byłyby obowiązkowe dla pracowników 
administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy 
zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której 
określono nie wyższą, niż trzecią kategorię ryzyka. 
Jest to szczególnie uzasadnione u przedsiębiorców 
prowadzących działalność o najniższych wskaźnikach 
wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których 
występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Proponowane rozwiązania stanowią obiecującą 
zapowiedź zmian, odpowiadającą przynajmniej w części 
na aktualne problemy przedsiębiorców. Miejmy nadzieję, 
że zostaną one skutecznie wdrożone i przyczyniają się 
do zauważalnej poprawy warunków prowadzenia biznesu 
w Polsce. 
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Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są elementem 
przyjętej przez rząd w 2017 roku Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach tej strategii 

rząd zdecydował się na stworzenie dodatkowych 
systemów oszczędzania dla szerokiego grona osób, które 
mają pozwolić im na godne życie na emeryturze.

Takim systemem ma być PPK, którego kształt został 
uregulowany w Ustawie o pracowniczych planach 
kapitałowych („Ustawa”), która zacznie obowiązywać 
od 1 stycznia 2019 roku.

Warto podkreślić, że PPK, mimo że będzie systemem 
powszechnym, do którego w przyszłości będzie mogło 
kontrybuować bardzo szerokie grono osób, to jednak 
będzie on systemem dobrowolnym, z którego każda 
osoba będzie na własną prośbę mogła zrezygnować. 

Istotne jest też, że środki zgormadzone w PPK będą 
cały czas prywatnymi środkami uczestników, w związku 
z czym nie powinna zdarzyć się sytuacja jak w przypadku 
funduszy zgromadzonych w OFE, że zostaną one 
w ramach potrzeb budżetowych kolejnych rządów 
skierowane do sfinansowania bieżących wydatków. 

KOGO OBEJMIE?

Uczestnicy

Uczestnikami PPK ma być bardzo szerokie grono osób 
zatrudnionych, do których zgodnie z zapisami Ustawy 
mają być zaliczani m.in.:

• pracownicy;

• osoby wykonujące pracę nakładczą;

• członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych;

• osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług;

• członkowie rad nadzorczych,

którzy na podstawie tych tytułów podlegają 
obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu 
i rentowemu.

Warto podkreślić, że każdy uczestnik PPK będzie mógł 
zrezygnować z uczestniczenia w nim. W tym celu będzie 
musiał złożyć raz na 4 lata stosowne oświadczenie 
do podmiotu go zatrudniającego. Przystąpić z powrotem 
do PPK będzie mógł w każdym momencie.

Dodatkowo należy wskazać, że uczestnikami PPK nie 
będą osoby, które ukończyły 70. rok życia, a osoby 
między 55. a 70. rokiem życia, będą mogły przystąpić 
do PPK tylko na swój własny wniosek.

Pracownicze 
Plany 
Kapitałowe 
– nowy system 
długoterminowego 
oszczędzania dla 
pracowników
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Paweł Majewski
Menedżer w dziale doradztwa 
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Podmioty zatrudniające 

Co do zasady obowiązek utworzenia PPK będzie leżał 
po stronie każdego podmiotu, który zatrudnia osoby 
kwalifikujące się na podstawie przepisów Ustawy 
do grupy osób zatrudnionych.  

Moment powstania obowiązku utworzenia PPK będzie 
zależał od liczby osób zatrudnionych przez dany podmiot

Obowiązek ten powstanie:

• 1 lipca 2019 roku – dla podmiotów zatrudniających 
na dzień 1 stycznia 2019 roku co najmniej 250 osób;

• 1 stycznia 2020 roku – dla podmiotów zatrudniających 
na dzień 30 czerwca 2019 roku co najmniej 50 osób;

• 1 lipca 2020 roku – dla podmiotów zatrudniających 
na dzień 31 grudnia 2019 roku co najmniej 20 osób;

• 1 stycznia 2021 roku – dla pozostałych podmiotów.

ILE WYNOSZĄ SKŁADKI DO PPK?

Składki do PPK są wpłacane zarówno przez uczestników 
jak i podmiot zatrudniający. Składki te mogą być 
odprowadzane w wysokości podstawowej, ale jest też 
możliwość odprowadzenia dodatkowej dobrowolnej 
składki. Ich wysokość określa się procentowo 
od wynagrodzenia uczestnika.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK:

a) Uczestnik

• wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia. Może 
być ona mniejsza, ale nie mniejsza niż 0,5%, jeżeli 
wynagrodzenie uczestnika nie przekracza kwoty 
1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia;

• wpłata dodatkowa – nie większa niż 2% wynagrodzenia.

W związku z powyższym łączna wysokość wpłat 
od uczestnika może wynieść od 0,5% do 4% jego 
wynagrodzenia.

Wpłaty będą potrącane z wynagrodzenia po opodatkowaniu

b) Podmiot zatrudniający

• wpłata podstawowa – 1,5% wynagrodzenia

• wpłata dodatkowa – do 2,5% wynagrodzenia i może 
być zróżnicowana ze względu na długość okresu 
zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo

 na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń 
lub układu zbiorowego pracy obowiązujących 
w podmiocie zatrudniającym.

Dodatkowo uczestnikom PPK, którzy przez co najmniej 
3 miesiące będą wpłacać środki do PPK, rząd zagwarantował 
wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Uczestnicy PPK 
po spełnieniu określonych w Ustawie warunków będą 
mieli również możliwość otrzymania „dopłaty rocznej” 
w wysokości 240 zł. Obie te wpłaty są finansowane 
ze środków zgromadzonych w Funduszu Pracy.

JAK MOŻNA ZAŁOŻYĆ PPK?

Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK. Taka umowa musi zostać zawarta 
z instytucją finansową umieszczoną w ewidencji PPK.

Taką instytucją finansową może być:

• fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych;

• fundusz emerytalny zarządzany przez PTE;

• pracownicze towarzystwo emerytalne;

• zakład ubezpieczeń.

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ ZAKŁADANIA PPK?

Przepisy Ustawy nie będą miały zastosowania 
do podmiotów zatrudniających, u których funkcjonuje 
pracowniczy program emerytalny („PPE”) i jest naliczana 
i odprowadzana składka podstawowa w wysokości 
co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Dodatkowo, do PPE 
funkcjonującym w danym zakładzie musi przystąpić 
przynajmniej 25% osób zatrudnionych.

Jeżeli w danym podmiocie zatrudniającym nie 
funkcjonuje na ten moment PPE, aby uniknąć zakładania 
PPK musi założyć PPE i spełnić wyżej wskazane warunki 
do momentu objęcia go przez przepisy Ustawy (termin 
zależny od wielkości zatrudnienia). 

9
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Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa, coraz bardziej 
wymagające otoczenie biznesowe oraz postępująca 
specjalizacja kadry zarządzającej powodują, 
że w niektórych sytuacjach możemy spotkać się 
z przypadkami, gdy w obrębie jednej spółki osoba 
występuje w dwóch rolach – jako członek zarządu oraz 
jako doradca spółki. Ta niegdyś egzotyczna kombinacja 
staje się coraz popularniejsza – choćby analizując 
liczbę interpretacji podatkowych, które pojawiają się 
w podobnych stanach faktycznych.

PODSTAWY FORMALNE

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, członkowie 
zarządu prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują. Innymi 
słowy, w gestii zarządu leżą czynności, które nie zostały 
zastrzeżone dla innych organów spółki (np. organizowanie 
działalności spółki, zaciąganie zobowiązań, składanie 
oświadczeń woli). Prowadzenie spraw spółki przez zarząd 
wiąże się zasadniczo z podejmowaniem przez zarząd 
uchwał, podczas gdy reprezentowanie wiąże się przede 
wszystkim ze składaniem w jej imieniu oświadczeń woli 
(przykładowo uchwała SN za 18 lipca 2012 roku, sygn. akt 
III CZP 40/12).

Przepisy KSH w żaden sposób nie zakazują powierzania 
określonych czynności z zakresu organizacji i doradztwa 
innym podmiotom. 

Przekazanie do realizacji określonych czynności z zakresu 
doradztwa nie tylko jest prawnie dopuszczalne, ale 
wręcz powszechne w praktyce działalności podmiotów 
gospodarczych. Tego typu delegacja może przybrać 
formę delegacji wewnętrznej, np. poprzez przekazanie 

obowiązków menedżerom czy innym przedstawicielom 
kadry kierowniczej. 

Co w sytuacji, w której członek zarządu spółki, 
jednocześnie występuje w drugiej roli – jako doradcy 
– w ramach jednego podmiotu. W tej sprawie 
wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 9 września 
2004 roku (sygn. akt I PK 659/03), w której wskazał, 
że „ta sama osoba fizyczna może występować w roli 
przedstawiciela osoby prawnej, mającego uprawnienia 
przewidziane w art. 368 §1 KSH (…), a poza tym może 
wykonywać jako osoba trzecia w stosunku do spółki 
inne określone czynności na rzecz spółki na podstawie 
umowy zawartej w wymagany prawem sposób 
i dopuszczalnej ze względu na istotę tej umowy”. 
Analogiczne stanowisko zaprezentowano w uchwale 
siedmioosobowego składu SN z dnia 17 czerwca 2005 
roku (sygn. akt III UZP 2/15).

Jak zostało podkreślone, niezależnie od pełnionej 
funkcji członka zarządu, obowiązujące przepisy prawa, 
wsparte orzecznictwem SN, pozwalają na to, by członek 
zarządu pełnił w spółce inną rolę – przykładowo 
doradcy – konsultanta w dziedzinie, w której taka osoba 
jest wyspecjalizowana. By taka struktura była jednak 
korzystna podatkowo dla doradcy oraz bezpieczna dla 
spółki, należy spojrzeć w interpretacje podatkowe, które 
dają wskazówki w tej materii.

ASPEKTY PODATKOWE

Na gruncie podatkowym, możliwość pełnienia dwóch 
ról w spółce w postaci członka zarządu i doradcy, a co 

Członek zarządu  
i doradca w jednym  
– aspekty prawno-podatkowe
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za tym idzie możliwość stosowania dwóch reżimów 
podatkowych (zasady ogólne vs. podatek liniowy) została 
potwierdzona w licznych interpretacjach podatkowych. 
Należy jednak podkreślić, że w tym celu zarówno 
umowa, jak i sposób wykonywania usług doradcy 
powinien mieć odpowiedni charakter. Przede wszystkim 
obowiązki członka zarządu oraz doradcy nie powinny się 
pokrywać, a charakter działań wykonywanych w ramach 

obu ról powinien się różnić. Ponadto, jeśli doradca 
świadczy swoje usługi w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej, czynności te powinny 
być wykonywane w sposób charakterystyczny dla 
niezależnego przedsiębiorcy (tj. w zgodzie z przesłankami 
wynikającymi  z art. 5a pkt 6 oraz 5b ustawy o PIT), a nie 
przypominać standardowej relacji pracownik-pracodawca, 
dla której charakterystyczna jest podległość służbowa, 
kontrola, nadzór oraz wykonywanie zleconych zadań 
w ustalonym miejscu i czasie. 

Przykładowo w interpretacji z 23 lutego 2018 roku 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  wskazał, 
że „kiedy Wnioskodawca w ramach usług doradztwa 
i konsultingu nie wykonuje i nie będzie wykonywał 
żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie 
szereg czynności, których istotą jest doradztwo 
i konsulting, wówczas należy uznać, iż przedmiotowych 
usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych 
w ramach kontraktu menadżerskiego”. Innymi 
słowy, taka umowa mogłaby zostać zakwalifikowana 
jako umowa o współpracę w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej (przy założeniu, że podatnik 
spełnił przesłanki ustawowe wskazujące, że charakter 
czynności przez niego wykonywanych jest działalnością 
gospodarczą), co pozwala na opodatkowanie podatkiem 
liniowym.

W innej interpretacji z dnia 19 marca 2018 roku 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  wskazał, 
że „fakt powołania wnioskodawczyni na członka 
zarządu nie ma wpływu na kwalifikację przychodów 
do odpowiedniego źródła. Czynności zarządzania (…) 
przedsiębiorstwem świadczone są w ramach pełnionej 
funkcji, a nie w ramach zawartej umowy”. W dalszej 
części organ stwierdził wprost, że „w analizowanej 
sprawie wnioskodawczyni ponosi odpowiedzialność 
wobec spółki i osób trzecich za rezultat czynności 
wykonywanych na podstawie umowy, ponosi ryzyko 
gospodarcze (…), a więc przychody uzyskiwane z tej 
umowy stanowią przychody z pozarolniczej działalności 
gospodarczej”.

Odnośnie kontraktów menadżerskich oraz usług 
doradztwa wielokrotnie wypowiadały się organy 
podatkowe, co pozwala na sformułowanie wniosku, 
że temat ten doczekał się jednolitej linii interpretacyjnej.

KONKLUZJE

Powyższe rozważania można sprowadzić do jednej, 
dominującej tezy – tak długo jak czynności zarządzania 
są oddzielone od czynności doradztwa na rzecz spółki, 
tj. doradca w ramach tych czynności nie zarządza 
ani nie kieruje przedsiębiorstwem, lecz doradza 
mu w obszarze swojej specjalizacji, a doradztwo 
to nosi znamiona charakterystyczne dla działalności 
gospodarczej (jest wykonywane w sposób niezależny, 
ciągły i zorganizowany, a przedsiębiorca ponosi ryzyko 
gospodarcze i odpowiedzialność względem osób 
trzecich), nie ma przeszkód, by uzyskiwał przychody 
z dwóch źródeł, do których zastosowanie znajdują 
odrębne zasady opodatkowania. Oczywiście istotne 
jest to, by usługi te były rzeczywiście wykonywane 
w powyższy sposób oraz ich wykonawstwo było 
odpowiednio dokumentowane w przypadku kontroli.  

Mateusz Wąsik
Menedżer w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce
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Rezydencja podatkowa to inaczej miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych. Co do 
zasady, osoba fizyczna mająca w Polsce miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych, a wiec będąca 
polskim rezydentem podatkowym, jest zobowiązana 
wykazać w Polsce wszystkie swoje światowe przychody. 
Osoba będąca polskim nierezydentem podatkowym 
jest z kolei zobowiązana wykazać w Polsce wyłącznie 
przychody pochodzące z polskich źródeł. 

Powyższe stosuje się z uwzględnieniem zawartych przez 
Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
W zależności od rodzaju umowy i źródeł przychodu, 
podatnik może zastosować właściwą metodę unikania 
podwójnego opodatkowania (tj. metodę zaliczenia 
proporcjonalnego lub metodę wyłączenia z progresją). 
Właściwe ustalenie rezydencji podatkowej jest koniczne 
aby móc skutecznie uniknąć podwójnego opodatkowania 
przy pomocy wspomnianych umów. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, w Polsce rezydencję 
podatkową ustala się w oparciu o dwa kryteria:

•  Ośrodek interesów życiowych znajdujący się w Polsce;

•  183 dni pobytu w Polsce w roku kalendarzowym.

Dla uznania danej osoby fizycznej za polskiego 
rezydenta podatkowego wystarcza spełnienia jednego 
z powyższych kryteriów. Ustalenie ilości dni fizycznej 
obecności w kraju jest proste i z reguły nie powoduje 
trudności. Pewne trudności mogą się natomiast pojawić 
w przypadku drugiego kryterium, czyli ośrodka interesów 
życiowych. 

CZYM JEST OŚRODEK INTERESÓW ŻYCIOWYCH?

Polska ustawa o PIT precyzuje ośrodek interesów 
życiowych jako centrum interesów osobistych lub 

gospodarczych osoby fizycznej. W polskiej ustawie 
brak jest jednak legalnej definicji ośrodka interesów 
życiowych, co powoduje częste rozbieżności 
interpretacyjne. Na potrzeby ustalenia rezydencji 
podatkowej, można poprzez analogię odnieść się 
do prawa cywilnego, którego doktryna wypracowała 
wykładnię określenia ‘’centrum interesów” osoby 
fizycznej. Pomocny w interpretacji tego pojęcia jest 
również Komentarz do Konwencji Modelowej OECD.

Zasady ustalania centrum 
interesów życiowych dla określenia 
rezydencji podatkowej  
(wyrok NSA z dnia 28 września 2018 roku, sygn. II FSK 2653/16)
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Posiłkując się powyższymi źródłami, w ramach ośrodka 
interesów życiowych należy wyróżnić centrum interesów 
osobistych oraz centrum interesów gospodarczych. 

Pojęcie „centrum interesów osobistych” należy 
rozumieć jako państwo, w którym osoba fizyczna: 

•  posiada najwięcej powiązań rodzinnych i towarzyskich; 

• podejmuje aktywność społeczną, kulturalną, polityczną, 
obywatelską;

• należy do organizacji i klubów;

• rozwija zainteresowania, uprawia hobby. 

Z kolei, pojęcie „centrum interesów gospodarczych” 
interpretuje się jako państwo, w którym osoba fizyczna: 

• prowadzi działalność zarobkową; 

• uzyskuje inne dochody, np. z najmu czy z kapitałów 
pieniężnych; 

• posiada majątek nieruchomy i ruchomy;

• posiada ulokowane depozyty, założone lokaty bankowe, 
zaciągnięte pożyczki i kredyty lub zawarte polisy 
ubezpieczeniowe; 

• czy kraj opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Z praktyki polskich organów podatkowych oraz sądów 
administracyjnych wynika, że centrum interesów 
osobistych (w szczególności miejsce przebywania 
najbliższej rodziny) ma przeważające znaczenie dla 
ustalenia miejsca będącego ośrodkiem interesów 
życiowych danej osoby w rozumieniu ustawy o PIT oraz 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Powyższe potwierdza wyrok NSA z dnia 28 września 
2018 roku (sygn. II FSK 2653/16). Sąd wskazał, 
że dokonując oceny ośrodka interesów życiowych należy 
zbadać sposób funkcjonowania podatnika w określonym 
układzie społecznym w określonym okresie czasu. 
Sąd podkreślił, że do przeniesienia ośrodka interesów 
życiowych zagranicę nie jest konieczne zerwanie 
jakichkolwiek związków z Polską. Fakt, iż w omawianej 
sprawie podatnik przeniósł się za granicę wraz ze swoją 
najbliższą rodziną (żona i dzieci), wynajmuje za granicą 
dom oraz wykonuje tam pracę na podstawie lokalnej 
umowy, stanowi dostateczne potwierdzenie przeniesienia 
ośrodka interesów życiowych. 

Niektóre związki podatnika z Polską, nawet jeśli trwają 
przez cały czas pobytu za granicą, mogą mieć wpływ 
na określenie ośrodka interesów życiowych, ale nie 
mają przeważającego znaczenia. Przykładem związków 
z Polską, które same w sobie nie świadczą o posiadaniu 
ośrodka interesów są:

• otwarte rachunki bankowe;

• ubezpieczenie społeczne w Polsce;

• stosunek pracy z polskim pracodawcą (urlop bezpłatny);

• majątek ruchomy i nieruchomy w Polsce;

• zamiar powrotu.

NSA potwierdził, że dla ustalenia ośrodka interesów 
życiowych istotna jest bieżąca aktywność podatnika 
w danym państwie w danym okresie czyli miejsce 
w którym podatnik faktycznie prowadzi gospodarstwo 
domowe. Aby można było mówić o przeniesieniu ośrodka 
interesów życiowych, podatnik powinien prowadzić 
gospodarstwo domowe w sposób zbliżony do tego w jaki 
prowadził je w poprzednim państwie (w podobnym 
układzie społeczno-rodzinnym). Z praktyki organów 
podatkowych wynika, że miejsce przebywania najbliższej 
rodziny (mąż/żona, dzieci) jest niemal nierozerwalnie 
związana z miejscem prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Oznacza to, że ośrodek interesów życiowych 
podatnika posiadającego najbliższą rodzinę przeniesie się 
zagranicę, jeżeli najbliższa rodzina również przeniesie się 
zagranicę. Fakt pozostania rodziny w kraju stanowi istotną 
przesłankę przemawiająca za utrzymaniem ośrodka 
interesów życiowych w kraju.

NSA w omawianym wyroku potwierdził również bardzo 
istotną kwestią związaną z okresem za jaki można być 
uznanym za rezydenta bądź nierezydenta dla celów 
podatkowych. Zdaniem sądu ośrodek interesów 
życiowych (a więc także rezydencja podatkowa) może 
zmienić się w trakcie roku. W związku z powyższym, 
podatnik może być traktowany za część roku jako 
rezydent podatkowy a za pozostałą część jako nierezydent 
podatkowy (tzw. łamana rezydencja podatkowa), 
co znacząco ułatwia rozliczenia podatkowe w obu krajach 
oraz eliminuje ryzyko podwójnego opodatkowania 

Podsumowując, ustalenie ośrodka interesów życiowych 
dla celów rezydencji podatkowej wymaga każdorazowo 
dokonania indywidualnej oceny i rozpatrzenia wszelkich 
związków podatnika z krajem. Decydujące znaczenie 
ma fakt posiadania gospodarstwa domowego w danym 
kraju, co wiąże się z faktycznym, aktywnym życiem 
w danym państwie w niezmienionej z uwagi na wyjazd 
za granicę, roli społeczno-rodzinnej.  

Natalia Jarzębowska
Supervisor, doradca podatkowy 
w dziale doradztwa podatkowego 
w zespole ds. PIT w KPMG 
w Polsce
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Wskaźniki 
i stawki

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi

ponad do

85.528 zł 18%

minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki 

ponad 85.528 zł

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub 
zeznaniuponad do

8.000 zł 1.440 zł

8.000 zł  13.000 zł 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]

13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł

85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie 
obliczania zaliczek na podatekponad do

85.528 zł 556,02 zł

85.528 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

SKALA PODATKOWA W 2018 R.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).
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Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 nie więcej niż 1.335,00

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 

pracy oraz pracy nakładczej 

z każdego z tych 
stosunków 111,25

łącznie nie więcej niż 
2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy 
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika 
jest położone poza miejscowością, w której znajduje się 

zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

139,06 łącznie nie więcej niż 
1.668,72

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 
pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub 
czasowego zamieszkania pracownika jest położone 

poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 
a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

z każdego z tych 
stosunków łącznie nie więcej niż

Samochód Kwota ryczałtu

o pojemności silnika do 1.600 cm3 250 zł miesięcznie

o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3 400 zł miesięcznie

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

KWOTY RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW SAMOCHODÓW 
SŁUŻBOWYCH DO CELÓW PRYWATNYCH

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość 
świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 
jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według ww. zasad 
i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Podstawa prawna: Art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Stawka za 1 km przebiegu:

a) samochodu osobowego 

– o poj. skok. do 900 cm3 0,5214 

– o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358 

b) motocykla 0,2302 

c) motoroweru 0,1382 

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 
(Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).
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Dieta (pełna) 30,00 zł 

Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł 

Ryczałt na dojazdy (20% diety) 6 zł 

RYCZAŁTY PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU PODRÓŻY KRAJOWEJ

Podstawa prawna: 
Art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1509 ze zm.).

* Składki emerytalne i rentowe naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego limitu podstawy wymiaru tych składek, 
który w 2018 roku wynosi 133 290 zł.

** Wartość składki zdrowotnej możliwej do odliczenia od podatku to 7,75% podstawy wymiaru składki.

Rodzaj ubezpieczenia
Sposób finansowania

pracodawca pracownik

emerytalne* 9,76% 9,76%

rentowe* 6,50% 1,50%

chorobowe - 2,45%

wypadkowe 0,67%-3,33% -

zdrowotne - 9,00%**

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

PITpoint Magazine
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