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PROBLEM

70-proc. podatek: wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
ze zm.), który przewiduje, że podatek dochodowy w stawce 70 proc. pobiera 
się od części dochodów z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie 
przepisów o zakazie konkurencji (w spółkach komunalnych i Skarbu 
Państwa). Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy to oznacza, że omawiany 
przepis znajdzie w praktyce zastosowanie tylko w przypadku zakazu 
konkurencji związanego ze stosunkiem pracy. Czy regulacja ta dotyczy 
również umów o świadczenie usług? 

Oprac. KTop

OPINIE EKSPERTÓW

Z 
wypowiedzi rzecznika prasowego 
ministra finansów wynika, że 
umowy cywilnoprawne (np. 

o świadczenie usług) zawierają przepisy 
prawne. Można mieć wątpliwości,  
czy taka interpretacja znajdzie uznanie 
w potencjalnym postępowaniu sądowo- 
administracyjnym, w ramach którego 
decyzja podatkowa oparta na tej interpre-
tacji przepisu zostałaby podważona. Jest 
ona bowiem sprzeczna zarówno z defini-
cją pojęcia przepisu prawa ukształtowaną 
w doktrynie, jak i z jego potocznym 
znaczeniem przyjętym w słownikach 
języka polskiego, zgodnie z którymi 
przepisem prawnym jest wyodrębniona 
część aktu normatywnego. Jako że nie 
może być wątpliwości, iż umowa 

cywilnoprawna nie jest aktem normatyw-
nym, twierdzenie, że może zawierać 
przepisy o zakazie konkurencji, wydaje się 
trudne do obronienia.
Tym samym może to zostać wykorzysta-
ne do obejścia podatku od umów o zakazie 
konkurencji przewidzianych w umowach 
cywilnoprawnych. Oczywiście jest 
możliwe, że zostaną one uznane za pod-
legające temu podatkowi ze względu na 
wykładnię celowościową na podstawie 
dalszej części art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy, 
która wskazuje na opodatkowanie odszko-
dowania przekraczającego wynagrodzenie 
za ostatnie sześć miesięcy z tytułu umowy 
o świadczenie usług. Jednak nieprecyzyj-
ność tego przepisu może wywołać trudno-
ści i rozbieżności interpretacyjne.
Precyzyjne sformułowanie zakresu zasto-
sowania ustawy ułatwiłoby właściwą re-
alizację jej celu, czyli walki z patologiami 
związanymi z odprawami i odszkodowa-
niami członków zarządu spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa.

DIANA KANAREK

prawnik w kancelarii  
Tomczak i Partnerzy

Sprzeczne z potocznym znaczeniem przepisu prawa

T 
ylko pierwsze zdanie odpowiedzi rzecznika 
prasowego ministra finansów, w którym 
cytuje fragment przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 

ustawy o PIT, jest prawidłowe. Natomiast uzasad-
nienie odpowiedzi jest już błędne, ponieważ 
zrównuje dwa pojęcia – przepis i postanowienie, 
które w języku prawnym nie są pojęciami synoni-
micznymi. W umowach znajdują się zawsze 
i wyłącznie postanowienia, nie ma w nich przepi-
sów. To ostatnie pojęcie jest zastrzeżone dla aktów 
prawnych. Jest to oczywistość, na którą w trakcie 
procesu legislacyjnego zwracało zasadnie uwagę 
Biuro Legislacyjne Sejmu. Z uwagi na szybkość 
uchwalania noweli żadne jego uwagi nie zostały 
jednak uwzględnione. W efekcie mamy przepis, 
który w sposób jasny i jednoznaczny nakazuje 
stosować zryczałtowany podatek dochodowy do 
odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów 

o zakazie konkurencji. Przepisy o odszkodowa- 
niach z tytułu zakazów konkurencji znajdują się 
w kodeksie pracy (art. 1011–1014), a w przypadku 
umów cywilnoprawnych – tylko w odniesieniu 
do umów agencyjnych (art. 7646 kodeksu cywilne-
go). Takich przepisów nie ma natomiast w odnie-
sieniu do umów o zarządzanie, czyli nienazwanych 
umów cywilnoprawnych, do których w praktyce 
stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. 
Redakcja przepisu jest jasna, co oznacza, że przy 
jego interpretacji należy się ograniczyć do wykładni 
językowej. To oznacza, że nie ma podstaw do 
odwoływania się do wykładni celowościowej 
nakazującej brać pod uwagę cel, w jakim dane 
przepisy zostały przyjęte (określony np. w uzasad-
nieniu do projektu ustawy). Ocenie przepisu jako 
jasnego nie przeczy użycie w drugiej części art. 30 
ust. 1 pkt 15 odniesienia do wynagrodzenia 
otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy 
o pracę lub umowy o świadczenie usług. Ten 
fragment określa bowiem tylko i wyłącznie sposób 
obliczenia limitu dla ustalenia odszkodowania, 
co jest niezależne od podstawy prawnej przyznania 
samego odszkodowania.

AGATA MIERZWA

adwokat w praktyce prawa pracy  
kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Uzasadnienie rzecznika oczywiście błędne

ODPOWIEDŹ MF
Z treści art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, 

że norma ta obejmuje odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie 

konkurencji. Zatem przepis ten ma zastosowanie nie tylko w przypadku zakazu konkurencji 

związanego ze stosunkiem pracy. Regulacja ta dotyczy również umów cywilnoprawnych, 

w których zawarte są przepisy o zakazie konkurencji. 
Wiesława Dróżdż

rzecznik prasowy ministra finansów

Decyzje administracyjne ustalające 
stosunek pracy mogą wywołać chaos 
PROBLEM: Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają zyskać prawo zmiany umowy cywilnoprawnej na etat w drodze decyzji administracyjnej. Tak wynika 
z propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Istnieje jednak zagrożenie, że podejmowanie decyzji administracyjnych przez inspektorów w sprawie 
cywilnych stosunków pracy (zamiast kierowania przez nich spraw do sądów powszechnych) spowoduje dodatkowe problemy proceduralne.
 Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot    

1.  POMIESZANIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRA-
CYJNEGO ZE SPRAWAMI CYWILNYMI

Mimo że rozwiązanie wydaje się korzystne dla pracowników, 
większość ekspertów krytykuje propozycje resortu pracy.

– Oceniam je negatywnie – mówi Sławomir Zemanek, ad-
wokat z kancelarii Zaborski & Zemanek w Krakowie. – Mie-
sza ono dwa porządki: cywilnoprawny z administracyjnym 
– dodaje.

Wyjaśnia, że rozstrzyganie sporów dotyczących umów 
o pracę powinno się odbywać w postępowaniu cywilnym 
przed sądem powszechnym. Tymczasem ministerstwo pro-
ponuje, aby w tych sprawach decydowały organy admini-
stracyjne, czyli inspekcja pracy.

– Jestem krytycznie nastawiony do tej propozycji – mówi. 
– Stosunek pracy jest rodzajem więzi cywilnoprawnej. O tym, 
czy łączy mnie z kimś taka więź, powinien rozstrzygać sąd, 
a nie organ administracji – uważa radca prawny Grzegorz 
Orłowski z kancelarii Orłowski, Patulski, Walczak.

2. KONTROWERSYJNY SĄD

Eksperci zastanawiają się również, który sąd orzekałby 
w przypadku zakwestionowania decyzji inspektora pracy 
przez pracodawcę – administracyjny czy powszechny.

– Właściwy do podejmowania rozstrzygnięć w sprawie 
decyzji administracyjnych jest sąd administracyjny. W tym 
konkretnym przypadku to też budzi mój sprzeciw. Przecież 
sprawy dotyczące stosunku pracy są sprawami z zakresu 
postępowania cywilnego. To precedensowe rozwiązanie, 
kiedy w sprawach cywilnych rozstrzyga sąd administracyj-
ny – wskazuje mecenas Orłowski.

– Proponowane rozwiązanie może też być niekorzystne 
dla pracownika – uważa Sławomir Zemanek. – A to dlatego, 
że obecnie zasady postępowania przed sądem powszechnym 
są propracownicze. Przykładowo, jeżeli uchybi on określo-
nym terminom, można je przywrócić na uproszczonych za-
sadach lub skorzystać z prawa wyboru sądu, przed którym 

jest prowadzona sprawa. Postępowanie administracyjne, 
a w szczególności sądowoadministracyjne, nie przewiduje 
korzystniejszego traktowania zatrudnionych – wskazuje 
adwokat. I wyjaśnia, że jeżeli pracodawca podważy wyda-
ną przez inspektora decyzję dotyczącą oceny danej umowy  
i sprawą zajmie się sąd administracyjny,  to pracownik nie-
dopełniający któregoś z terminów nie będzie mógł liczyć na 
łagodniejsze traktowanie. – Dlatego jeżeli sądy administra-
cyjne miałyby badać decyzje inspektorów, reforma przepisów 
musiałaby być znacznie głębsza i modyfikować również pra-
wo administracyjne. Inaczej ustawodawca wylałby dziecko 
z kąpielą – zamiast pomóc, zaszkodziłby pracownikom, bo 
straciliby obecne przywileje, które są stosowane w postępo-
waniu cywilnym – twierdzi mecenas Zemanek.

Zauważa on jednak, że ustawodawca może zastrzec, że 
w przypadku tych decyzji administracyjnych wydawanych 
przez inspektora pracy właściwy do ich oceny prawnej jest 
sąd powszechny. – Wówczas uniknęlibyśmy rozstrzygania 
w sprawach cywilnych przez sądy administracyjne. Takie 
rozwiązanie byłoby właściwe, bo orzekanie o tym, czy z pra-
cownikiem powinna zostać zawarta umowa o pracę, wymaga 
merytorycznego zbadania sprawy, m.in. poprzez przesłu-
chanie świadków – twierdzi Sławomir Zemanek. Dodaje, że 
takie rozwiązanie jest już od lat stosowane w przypadku np. 
decyzji administracyjnych wydawanych przez ZUS. Jeżeli 
ubezpieczony albo firma nie zgadzają się z jego decyzją, kie-
rują sprawę do sądu powszechnego, bo są to sprawy cywilne. 
– Warto także podkreślić, że w Polsce mamy tylko 16 woje-
wódzkich sądów administracyjnych, a zatem obciążenie ich 
dodatkowymi sprawami z zakresu prawa pracy z pewnością 
znacznie przedłużyłoby czas ich rozpatrywania – zaznacza.

Zgadza się z tym prof. Czesław Martysz z katedry prawa 
administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

– Obydwa rozwiązania są możliwe. Sprawy dotyczące decyzji 
inspektorów nakazujących zawarcie umowy o pracę mogłyby 
rozstrzygać sądy administracyjne albo cywilne – uważa prof. 
Czesław Martysz. – Rzadko się zdarza, że decyzje administra-
cyjne ocenia sąd cywilny, ale jest to jednak dopuszczalne. Tak 

jest też w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste nieru-
chomości, kiedy decyzją administracyjną o wysokości opłaty 
zajmuje się sąd cywilny. Dodaje, że zdarza się również odwrotna 
sytuacja – kiedy o stosunku pracy wypowiada się sąd admini-
stracyjny. Tak jest jednak w przypadku zakwestionowania decy-
zji, która dotyczy odwołania ze stanowiska komendanta policji.

– Są to zatem hybrydowe rozwiązania. To dość nietypowe 
konstrukcje, kiedy decyzje podlegają ocenie administracyj-
no-cywilnej, tak samo wyjątkowe jak widok Eskimosa w Ka-
towicach, ale jest to możliwe – mówi prof. Czesław Martysz.

3. WIĘCEJ UPRAWNIEŃ 

Eksperci wskazują, że w ślad za jednym uprawnieniem dla 
inspektorów pracy mogą pójść kolejne.   

– Jest również prawdopodobne, że jeżeli ustawodawca 
wprowadzi jeden wyjątek dotyczący podejmowania decyzji 
w przypadku umów o pracę, rozszerzy kompetencje inspek-
tora także w przypadku innych spraw – uważa Sławomir 
Zemanek. 

Uprawnienia inspektora mogłyby zostać dodatkowo roz-
szerzone na takie sytuacje, w których uzna on, że pracownik 
został niesłusznie zwolniony. Przykładowo mógłby wydawać 
decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie do pracy 
osoby, która otrzymała wypowiedzenie, a jest szczególnie 
chroniona (np. kobieta ciężarna), ponieważ takiego pracowni-
ka można zwolnić tylko we wskazanych w ustawie sytuacjach.

– Dziwi mnie to, że problem, jakim jest długie oczekiwanie 
na rozstrzygnięcie sądu pracy w sprawie zawartej umowy, 
Ministerstwo Rodziny stara się załatwić w ten sposób. To tak 
jakby z uwagi na natłok spraw karnych o tym, czy ktoś idzie 
do więzienia, decydował wysoki rangą inspektor, a nie sąd 
– zauważa Grzegorz Orłowski. W jego ocenie jest alternatywa 
do tego pomysłu. – Skoro problemem jest natłok spraw w są-
dach, rząd powinien się zająć reformą sądownictwa w celu 
jego usprawnienia, czyli sednem problemu, a nie tworzyć 
rozwiązanie, które może przysporzyć kolejnych – konklu-
duje mecenas. ©℗
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