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Jednym z instrumentów mających na celu motywowanie kluczowych pracowników firmy są pracownicze

programy akcyjne,  zwane  teŜ opcjami menadŜerskimi.  Mechanizm ich  funkcjonowania  opiera  się  na

załoŜeniu, iŜ posiadanie udziałów w firmie w sposób bezpośredni wpływa na zaangaŜowanie i efektywność

menadŜerów.

Tego rodzaju programy polegają na zaoferowaniu wybranym pracownikom spółki (najczęściej na szczeblu

zarządzającym) prawa do zakupu akcji po preferencyjnych cenach.

Dnia  1  stycznia  2011  r.  wejdą  w  Ŝycie  zmiany  w  przepisach  ustawy  o  PIT  regulujących  zasady

opodatkowania takich planów motywacyjnych.

Zgodnie  z obowiązującymi obecnie  regulacjami dochód pochodzący z objęcia  akcji po preferencyjnej

cenie, niŜszej niŜ wartość rynkowa akcji, nie podlega opodatkowaniu PIT aŜ do momentu sprzedaŜy akcji

(opodatkowanie  PIT  jest  przesunięte  do  chwili  zbycia  akcji).  Dotyczy  to  jednak  wyłącznie  akcji

pochodzących z nowej emisji. W odniesieniu do akcji juŜ zakupionych dotychczasowa praktyka organów

podatkowych była niejednolita, choć w większości przypadków korzystna. Ustawodawca zdecydował się

na jasne uregulowanie tej kwestii. W konsekwencji w wyniku nowelizacji, obok akcji „objętych” zostaną

wprost  wskazane  równieŜ  akcje  nabyte.  Oznacza  to,  iŜ  dzięki  zmianie  przepisów,  odroczenie

opodatkowania będzie miało na pewno równieŜ zastosowanie do akcji skupowanych na rynku.

Dodatkowo zostanie takŜe wprowadzony przepis pozwalający na odroczenie opodatkowania dochodu z

tytułu objęcia akcji spółek, których siedziba znajduje się na obszarze państw UE lub EOG.

PowyŜsze zmiany niosą jednak ze sobą pewne ryzyko. Dotychczas, pomimo braku szczegółowej regulacji,

organy  podatkowe  akceptowały  odroczenie  opodatkowania  obejmowanych  akcji  zarówno  spółek

europejskich jak i spoza Europy (np. amerykańskich). W sytuacji, jednak gdy organy podatkowe uznają, iŜ

zmiany,  wprowadzone  przez  nowelizację  mają  charakter  doprecyzowujący,  a  nie  potwierdzający

dotychczasową praktykę, istnieje ryzyko, iŜ zaczną kwestionować moŜliwość odroczenia opodatkowania

dochodów z tytułu objęcia akcji spółek mających siedzibę poza Europą, jako nie wyszczególnionych w

przepisie. W takim przypadku sytuacja podatników w tym zakresie uległaby pogorszeniu.


