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Przychody z udziału w spółce osobowej 
uzyskane przez menedżerów nie mogą 
być opodatkowane stawką liniową 
  

W dniu 26 kwietnia 2010 roku zapadła uchwała 
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II FPS 
10/09) , zgodnie z którą przychody wspólników, o 
których mowa w art. 5b ust. 2 Ustawy o PIT, 
uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 roku z udziału w 
spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie 
umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów 
menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie 
podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w 
art. 30c ust. 1 Ustawy o PIT, tzn. podatkiem liniowym. 
  
Zasady opodatkowania wynagrodzenia 
menedżera 
  
Wynagrodzenie menedżerów to przychody z działalności 
wykonywanej osobiście opodatkowane według skali 
podatkowej (18%, 32%). Nie jest możliwe 
opodatkowanie takich przychodów na zasadach 
określonych dla działalności gospodarczej, nawet w 
sytuacji, gdy menedżer prowadzi własną działalność 
gospodarczą.  
  
Powyższe zasady dotyczą zarówno kontraktów 
menedżerskich, jak i umów o zarządzanie 
przedsiębiorstwem, a także umów o podobnym 
charakterze.  
  
Spółki menedżerskie 
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Squire Sanders podkreśla jako swoje 
fundamentalne standardy jakość, 
skuteczność i dopasowanie do celów 
klienta. Nasza inicjatywa Partnerstwo dla 
Światowej Wartości (Partnering for 
Worldwide Value SM) jest 
skoncentrowana na ciągłym 
doskonaleniu naszych usług w celu 
zmaksymalizowania ich wartości dla 
klientów. Squire Sanders gorąco popiera 
inicjatywę Association of Corporate 
Counsel’s Value Challenge® oraz zachęca 
i zarządza rozwojem i wdrażaniem 
narzędzi i procesów pozwalających 
nieprzerwanie doskonalić modele 
zatrudniania pracowników i ustalania 
cen, optymalizować szkolenia i zasoby 
oraz zarządzanie wiedzą i inne. 
  



Sposobem na optymalizację kosztów działalności 
menedżerów były przez pewien czas spółki osobowe (tj. 
jawna, komandytowa) zakładane przez co najmniej 
dwóch menedżerów. Wynagrodzenie uzyskiwane przez 
wspólników spółki na podstawie umowy o zarządzanie 
opodatkowane było jako przychód z działalności 
gospodarczej. Od przychodu z tytułu udziału w spółce 
mógł więc być pobierany podatek liniowy w wysokości 
19%. 
  
Taki model był akceptowany przez organy podatkowe 
oraz wojewódzkie sądy administracyjne. W ostatnim 
jednak czasie, pozytywne wyroki były zaskarżane przez 
organy podatkowe i jedna z tych spraw trafiła do NSA. 
  
Konsekwencje wyroku  
  
Swoje rozstrzygnięcie NSA argumentował w ten sposób, 
że to menedżer jest odpowiedzialny za efekt 
świadczonych usług i sam zarządza swoją firmą, nawet 
jeżeli korzysta ze wsparcia innych osób. Taka sama 
sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli menedżer jest 
wspólnikiem spółki osobowej. Opodatkowanie 
przychodów uzyskiwanych z takiej działalności znajduje 
się na poziomie wspólnika. Spółka jest neutralna 
podatkowo. W związku z tym, przychód ten jest 
przychodem z działalności wykonywanej osobiście (art. 
13 pkt 9 Ustawy o PIT). 
  
Uchwała siedmioosobowego składu NSA wzbudza 
kontrowersje i może powodować problemy techniczne z 
rozliczeniem wynagrodzenia za zarządzanie. 
Menedżerowie oraz osoby zarządzające 
przedsiębiorstwem będą zapewne szukać nowych 
rozwiązań pozwalających na optymalizację kosztów 
swojej działalności, w tym obciążeń podatkowych. 
  

Income From Participation in a 
Partnership Earned by Managers Cannot 
Be Subject to Flat Tax 

On 26 April 2010 seven judges of the Supreme 
Administrative Court of Poland in Warsaw (file No. II 
FPS 10/09) resolved that the income of partners 
referred to in Art. 5b Section 2 of the Personal Income 
Tax (PIT) Act that is earned after 1 January 2008 from 
participation in a registered partnership earning income 
on the basis of enterprise management contracts, 
management contracts or contracts of a similar nature 
is not subject to the flat tax stipulated in Art. 30c 
Section 1 of the PIT Act. 

Squire Sanders publikuje alerty także na 
inne tematy. Jeśli chcą Państwo zobaczyć 
listę opcji i potwierdzić chęć 
otrzymywania materiałów, prosimy wejść 
na strona www.  
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Rules of Taxation of Managers’ Compensation 

Managers’ compensation is the income from activity 
performed personally and subject to taxation at a given 
tax rate (either 18 percent or 32 percent). It is not 
possible to tax such income pursuant to the rules 
specified for business activity even in the situation 
where the manager pursues his own business activity.  

Managers’ Partnerships  

For some time, the best way to minimize the costs of 
managers’ activity was considered to be partnerships 
(that is, registered or limited partnerships) incorporated 
by at least two managers. Compensation earned by 
partners on the basis of management contracts was 
taxed as the income from business activity. Therefore, 
a 19 percent flat tax could be charged on the income 
earned through participation in a partnership. 

Such a model was accepted by tax authorities and 
voivodeship administrative courts. However, positive 
rulings have been challenged recently by tax 
authorities, and one of those cases was referred to the 
Supreme Administrative Court. 

Consequences of the Ruling  

The Supreme Administrative Court explained its ruling 
on the grounds that it is the manager who is 
responsible for the effect of services he provides and 
that he manages his business himself even if he relies 
on the support of other persons. The same situation will 
occur if the manager is a member of a partnership. 
Taxation of the income earned from such activity is on 
the level of a partner. The partnership is neutral in 
terms of taxes. Thus, such income is the income from 
activity pursued personally (Art. 13 Section 9 of the PIT 
Act). 

The resolution of the court’s seven judges arouses 
controversy and may cause technical problems in 
settling compensation for management. Managers and 
persons managing businesses will certainly seek new 
solutions allowing them to minimize the costs of their 
activity including tax charges.  

For more information on the recent ruling, contact your 
principal Squire Sanders lawyer or one of the lawyers 
listed in this Alert. 
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