
Komunikat  

dla adwokatów i aplikantów adwokackich biorących udział  

w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich 

 

Szanowne Koleżanki, 

Szanowni Koledzy, 

 

W dniu 19 maja 2012 r. odbędzie się kolejne wydanie akcji organizowanej przez Naczelną 

Radę Adwokacką, mającej na celu pomoc prawną osobom najuboższym. Warto przypomnieć, 

że inicjatorami tej akcji byli śp. Prezes Joanna Agacka-Indecka oraz adw. Dariusz Wojnar.  

 

W związku z wątpliwościami wielu Koleżanek i Kolegów dotyczącymi kwestii 

opodatkowania, wyjaśniamy co następuje: 

I. VAT od porad prawnych pro bono 

Mimo wielu pism, zgłoszonej interpelacji poselskiej, rozmów prowadzonych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy ogólnej interpretacji podatkowej 

Ministra Finansów. Natomiast przed ubiegłoroczną akcją Minister Finansów wydał na 

wniosek NRA pisemne stanowisko z dnia 31 maja 2011r, stanowiące wykładnię przepisu art. 

8 ust 2 pkt 2 ustawy o VAT. 

W piśmie tym Minister Finansów powołując się na ustawę o podatku od towarów i usług 

stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega jedynie odpłatna dostawa towarów i 

odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Charakter akcji Dnia Bezpłatnych Porad 

Adwokackich oraz jego elementy mające na celu – zdaniem Ministra – budowanie 

pozytywnego wizerunku kancelarii uczestniczących w akcji, odsuwają na dalszy plan cel 

uzyskania korzyści, co oznacza, że porady udzielane w ramach akcji nie podlegają 

obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

Ponadto Ministerstwo w tym samym piśmie stwierdziło również, że w wypadku akcji pro 

bono nie stosuje się obowiązku ewidencjonowania porad prawnych na kasach fiskalnych. 

Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to wiążąca interpretacja podatkowa (choć należy 

przyznać – respektowana jak dotąd przez organy kontroli skarbowej). Dlatego prosimy 

Koleżanki i Kolegów o samodzielną ocenę stopnia ryzyka związanego z udziałem w akcji. 

II. Podatek dochodowy od beneficjentów porad i wypełnianie formularza  

PIT-8C 



Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są wszelkie 

nieodpłatne świadczenia uzyskane przez podatnika (art. 11 ust 1 ustawy), zaś art. 11 ust. 2a. 

stanowi:  Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: 1. jeżeli przedmiotem 

świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego 

świadczenia — według cen stosowanych wobec innych odbiorców;  

Z kolei zgodnie z art.21 ust 1 pkt 68a ustawy zwolnione z podatku dochodowego są 

świadczenia w jednorazowej kwocie nie przekraczającej 200,00 zł:  

68a)  Wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od 

świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą — jeżeli jednorazowa wartość tych 

świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie 

jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze 

świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym; 

Natomiast art. 42a. stanowi: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 

jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów 

(przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na 

podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są 

obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane 

sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego 

następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym lecz informacją, o którym mówi powyższy przepis. Ponieważ 

wśród wyjątków wymienione są świadczenia z art. 21 – w tym z jego ust. 1 pkt 68a, to jest 

jednorazowe świadczenia w kwocie do 200,00 zł -  nie trzeba sporządzać informacji podatkowej na 

formularzu PIT-8C"  

Zaleca się zatem, aby wartość pomocy prawnej w kancelariach adwokackich w ramach akcji 

nie przekraczała 200,00 zł. Wówczas bowiem podatek dochodowy nie jest należny, zatem 

również nie ma obowiązku wystawiania dla świadczeniobiorcy informacji PIT-8C. 

III. Inne kwestie 

Jak co roku, prosimy Koleżanki i Kolegów o przekazywanie do koordynatorów izbowych 

informacji o liczbie udzielonych porad (bez danych osobowych osób, którym udzielono 

porady). 

Jednocześnie ze względu na daleko posuniętą ostrożność, aby uniknąć bezpodstawnych 

roszczeń ze strony rzekomych beneficjentów porad, zaleca się, aby każdy adwokat uzyskiwał 

na użytek własny imię, nazwisko i podpis osoby, której udzielił porady.  

W związku z sygnałami, że podczas akcji po darmowe porady niekiedy zgłaszają się osoby, 

których cenzus majątkowy w sposób oczywisty nie kwalifikuje ich do uzyskania bezpłatnej 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ordynacja-podatkowa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r/


pomocy prawnej, przypominamy, że na plakatach zaznaczono, iż akcja skierowana jest do 

osób w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zdecydują się włączyć w akcję i poświęcić swój 

czas dla osób najuboższych, wyrażamy serdeczne podziękowania. 

 

 

Adw. dr Monika Strus-Wołos     adw. Magdalena Fertak 

Przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku   Krajowy Koordynator Akcji 

Zewnętrznego i Działalności Pro Bono 

 

 

 

 


