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Oskładkowanie	i	opodatkowanie	
przychodów	pracowników

Przychody pracowników, co do zasady, podlegają oskładkowa-
niu i opodatkowaniu w pełnej wysokości. Wyjątkiem jest katalog 
świadczeń uznanych za zwolnione ze składek lub podatku. Aby 
jednak świadczenie mogło być wyłączone z obciążeń publiczno-
-prawnych, oprócz nazwy, musi spełniać określone warunki do-
tyczące m.in. przyznania i wypłaty. 

Katalog świadczeń podlegających zarówno oskładkowaniu, jak i opodatkowa-
niu jest szeroki ze względu na definicję przychodów ze stosunku pracy zawartą 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o pdof). Za 
przychody ze stosunku pracy uważa się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pie-
niężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez 
względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wy-
nagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodza-
ju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty 
niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto przycho-
dami ze stosunku pracy są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak 
również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo od-
płatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). 

1.	Moment	powstania	przychodu
W przypadku wypłaty wynagrodzenia momentem uzyskania przychodu 

jest dzień postawienia do dyspozycji pracownika gotówki lub dzień obciąże-
nia rachunku bankowego pracodawcy, w związku z realizacją przelewu z wy-
nagrodzeniem dla zatrudnionego. Jeśli chodzi o świadczenia niepieniężne 
(np. świadczenia w naturze), przychód po stronie osoby zatrudnionej powsta-
je w chwili przekazania ich zatrudnionemu lub w momencie postawienia ich 
do jego dyspozycji. 

W interpretacji indywidualnej z 30 sierpnia 2013 r. (nr DI/200000/451/1146/2013) 
ZUS stwierdził, że: „(…) składki na ubezpieczenia społeczne są naliczane od przy-
chodu w postaci wszystkich otrzymanych lub postawionych do dyspozycji w da-
nym miesiącu kalendarzowym należności przysługujących pracownikom, wymie-
nionych w katalogu zawartym w ustawie o podatku dochodowym, chyba że na 
podstawie stosownych przepisów zostały wyłączone z podstawy ustalania skła-
dek (…)”. 
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2.	Przeliczanie	przychodów	osiąganych	w	walucie	obcej

Od 1 stycznia 2011 r. wszelkie przychody wyrażone w walutach obcych (bez wzglę-
du na ich źródło, m.in. w przypadku osób zatrudnionych przez polskich pracodawców 
i oddelegowanych do pracy za granicę) należy przeliczać na złote. Przeliczenia trzeba 
dokonać według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub 
odpowiednio dzień poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku (art. 11a usta-
wy o pdof i § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenie składkowe).

3.	Wycena	świadczeń	w	naturze
Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń do celów obliczenia składek ZUS ustala 

się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu 
obowiązujących u pracodawcy. Jeśli pracodawca nie posiada takich regulacji, wartość 
świadczenia należy określić na podstawie wytycznych wskazanych w tabeli.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różni-
ca między wartością tych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Sposób ustalania wartości świadczenia do celów składkowych i podatkowych

Rodzaj świadczenia
Sposób ustalenia wartości 

świadczenia do celów 
obliczenia składek ZUS

Sposób ustalenia wartości 
świadczenia do celów 

obliczenia podatku

1 2 3

rzeczy lub usługi wchodzą-
ce w zakres działalności go-
spodarczej pracodawcy

według cen stosowanych 
wobec innych odbiorców 
niż pracownicy

według cen stosowanych 
wobec innych odbiorców

rzeczy lub usługi zakupione 
przez pracodawcę

według cen zakupu według cen zakupu

udostępnienie lokalu miesz-
kalnego spółdzielczego 
typu lokatorskiego i włas-
nościowego

według kwoty czynszu 
obowiązującego dla tego 
lokalu w danej spółdzielni 
mieszkaniowej

według równowartości 
czynszu, jaki przysługiwałby 
w razie zawarcia umowy naj-
mu tego lokalu lub budynku

udostępnienie lokalu miesz-
kalnego komunalnego

według kwoty czynszu wy-
znaczonego dla tego lokalu 
przez gminę

udostępnienie lokalu miesz-
kalnego własnościowego 

według kwoty czynszu 
określonego według zasad
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1 2 3

(z wyłączeniem lokali spół-
dzielczych typu lokatorskie-
go i własnościowego oraz 
domów stanowiących włas-
ność prywatną)

i stawek dla mieszkań ko-
munalnych na danym tere-
nie, a w miastach – w danej 
dzielnicy

udostępnienie lokalu w ho-
telu

według kwoty kosztu udokumentowanego rachunkami 
wystawionymi przez hotel, tj. według ceny zakupu usłu-
gi hotelowej

4.	Wyłączenia	składkowe	i	podatkowe

Nie wszystkie przychody osiągane w ramach stosunku pracy podlegają oskład-
kowaniu i opodatkowaniu, przy czym zasady zwolnienia danego przychodu z tych 
obciążeń często są odmienne do celów naliczenia składek i podatku. 

Ze składek na ubezpieczenia społeczne są wyłączone:
■■ wynagrodzenia chorobowe oraz zasiłki z ubezpieczenia chorobowego 

i wypadkowego,
■■ przychody wyszczególnione w § 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego.

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje 
się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe (art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych), przy czym:
■■ podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne pomniejszona o składki na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracowników,
■■ w podstawie wymiaru składki zdrowotnej uwzględnia się wynagrodzenie za 

czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną.

Natomiast zwolnione z opodatkowania są dochody wymienione w art. 21, 
52, 52a i 52c ustawy o pdof oraz dochody, od których na podstawie przepi-
sów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 usta-
wy o pdof). 

4.1.	Odprawy	
Z podstawy wymiaru składek ZUS są wyłączone odprawy:
■■ pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę – od-

prawa przysługuje pod warunkiem, że pracownik spełnił wymagania niezbędne 
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do przejścia na emeryturę lub rentę, stosunek pracy ustaje w związku ze zmianą 
statusu pracownika na emeryta lub rencistę oraz występuje związek o cha-
rakterze przyczynowym, czasowym, funkcjonalnym bądź mieszanym między 
ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę/rentę,
■■ pośmiertne,
■■ wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na pod-

stawie art. 125 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia składkowego),
■■ wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku 

pracy, w tym m.in. odprawy, o których mowa w ustawie z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
składkowego).

Zwolnienie z oskładkowania wskazanych rodzajów odpraw znajduje zasto-
sowanie zarówno w odniesieniu do odpraw mających swoje źródło w ustawach 
szczególnych, jak i tych, których 
wypłata jest wynikiem porozumień 
zawartych między pracodawcą 
a pracownikiem. Należy jednak 
mieć na uwadze, że omawiane wy-
łączenie składkowe można stoso-
wać jedynie wtedy, gdy wypłata 
odprawy o charakterze pienięż-
nym pozostaje w bezpośrednim oraz nierozerwalnym związku z wygaśnięciem 
lub rozwiązaniem stosunku pracy. Taki pogląd przedstawił ZUS w interpretacjach 
indywidualnych: z 24 lipca 2013 r. (DI/100000/451/933/2013) oraz z 23 sierpnia 
2013 r. (DI/100000/451/1153/2013). 

PRZYKŁAD
W regulaminie wynagradzania spółki z o.o. zawarto rozdział poświęcony zasa-
dom wypłaty i wysokości odpraw dla pracowników, którzy utracili pracę z przy-
czyn dotyczących tego pracodawcy. W razie zwolnienia z pracy pracownicy na 
stanowiskach kierowniczych mają prawo do odprawy w wysokości 30-krotno-
ści minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mimo że kwota odprawy jest wyż-
sza od maksymalnej wysokości określonej w art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (kwoty 15-krotności minimal-
nego wynagrodzenia), to odprawa w pełnej wysokości ustalonej w regulaminie 
wynagradzania będzie zwolniona ze składek ZUS.

UWAGA!
Wypłata odprawy jest wyłączona z oskładkowania 
tylko wtedy, gdy pozostaje w bezpośrednim związku  
z wygaśnięciem stosunku pracy.
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Opodatkowaniu podlegają:
■■ określone w prawie pracy odprawy z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę, 
■■ odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasa-

dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, 
■■ odprawy z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozosta-

jącym w stosunku służbowym. 

Zwolnieniem z podatku są natomiast objęte odprawy pośmiertne i zasiłki po-
grzebowe (art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdof). Ustawodawca uniezależnił zwol-
nienie z podatku odprawy pośmiertnej od podstawy jej przyznania. Zwolnienie 
to przysługuje zatem bez względu na to, czy odprawa jest należna na podstawie 
przepisów Kodeksu pracy, pragmatyk służbowych, zakładowych układów zbio-
rowych pracy czy regulaminów wynagradzania. 

PRZYKŁAD
Zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy obowiązującego w spół-
ce XYZ, rodzinie pracownika zmarłego w następstwie wypadku przy pracy lub 
pracownikowi, który uległ nieumyślnie spowodowanemu wypadkowi przy pracy, 
powodującemu trwałą niezdolność do pracy, przysługuje odprawa w wysokości 
8-miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, nieza-
leżnie od odpraw przewidzianych w innych przepisach. Tak przyznana odpra-
wa nie podlega opodatkowaniu (m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 11 października 2013 r., IBPBII/1/415–703/13/JP). 

Stanowisko analogiczne do podanego w przykładzie zajął Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji z 8 maja 2013 r. (IPPB2/415–234/13–2/EL). Dotyczyła ona 
spółki, która na podstawie postanowień wynikających z regulaminu wynagradzania do-
konała wypłaty odprawy pośmiertnej członkom najbliższej rodziny zmarłego pracow-
nika. Odprawa ta nie stanowiła odprawy pośmiertnej wypłacanej na podstawie art. 93 
Kodeksu pracy, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do otrzymania takiego świadcze-
nia. Spółka zawierała bowiem umowy ubezpieczenia na życie na rzecz swoich pracow-
ników. Również w tym przypadku organ stwierdził, że „(…) z uwagi na fakt, iż z przepi-
su art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, 
że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych, uregulowanych w art. 93 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, otrzymana przez członków najbliższej ro-
dziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z po-
datku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym 
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podatkiem. W związku z powyższym na Spółce jako podmiocie wypłacającym ten ro-
dzaj świadczenia nie ciążą żadne obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne (…)”.

Ponadto zwolnione z podatku są świadczenia otrzymane na podstawie odręb-
nych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych eme-
rytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 
2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o pdof). Przykładowo, dzieciom pobierającym 
rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem 
zadań służbowych, przysługuje pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (art. 27 
ust. 6 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 666).

Organy podatkowe dopuszczają, aby zwolnienie z podatku obejmowało też wypła-
ty z zfśs dla członków rodziny zmarłych pracowników, emerytów (rencistów), którym 
prawo do świadczeń zostało przyznane w regulaminie funduszu. W interpretacji in-
dywidualnej z 14 marca 2013 r. (ILPB1/415–1161/12–4/AMN) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu stwierdził, że „(…) art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych nie definiuje pojęcia »świadczeń otrzymanych na podstawie innych 
ustaw«. Zatem, świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowni-
ków oraz zmarłych emerytów lub rencistów na podstawie ustawy o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych, zgodnie z zakładowym regulaminem tych świadczeń, 
korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 92 
ww. ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (…)”.

4.2.	Odszkodowania	i	zadośćuczynienia
Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wyłączono: 
■■ odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikomz tytułu wygaśnięcia 

lub rozwiązania stosunku pracy, w tym w razie:
 — skrócenia okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 Kodeksu pracy, 
 — nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pra-

cę na podstawie art. 471 Kodeksu pracy, 
 — rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu 

dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec podwładnego,

 — niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia na 
podstawie art. 56 Kodeksu pracy,

 — wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracodawcy na podstawie art. 632 
Kodeksu pracy,

 — niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy zgodnie 
z art. 99 § 2 Kodeksu pracy;

■■ odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy 
na podstawie umowy o zakazie konkurencji.
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Omawiane zwolnienie ze składek ZUS odpraw i odszkodowań ma zastosowanie 
również wtedy, gdy układy zbiorowe pracy, statuty czy regulaminy wynagradzania, 
a także umowy zawarte z konkretnymi pracownikami przewidują rozwiązania ko-
rzystniejsze w zakresie wysokości tych świadczeń niż wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów. 

W przypadku przekazania pracownikowi świadczenia rzeczowego jako odpra-
wy, odszkodowania lub rekompensaty z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania sto-
sunku pracy, wartość tego świadczenia musi być wliczona do podstawy wymiaru 
składek ZUS (pismo ZUS z 12 marca 2007 r., znak: NGI-063/67/2007).

Natomiast zwolnieniem z podatku objęte są otrzymane odszkodowania lub za-
dośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z prze-
pisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof). Wyłączone z tego katalogu świad-
czeń są odszkodowania z tytułu:
■■ skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 
■■ skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku 

służbowym, przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, wyni-
kające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe,
■■ odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. 

Poza wymienionymi, inne przysługujące pracownikowi odszkodowania i zadość-
uczynienia są zwolnione z podatku. Przykładowo, nieopodatkowane jest odszkodo-
wanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Potwierdza to interpreta-
cja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 listopada 2013 r. (IPTPB1/415–546/13–4/
MAP): „(…) wypłacone przez Wnioskodawcę odszkodowanie za niezgodne z pra-
wem rozwiązanie umowy o pracę, wypłacone na podstawie ugody sądowej, korzysta 
ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego od 
odszkodowania, które zostało przyznane byłemu pracownikowi na podstawie art. 45 
Kodeksu pracy, Wnioskodawca nie jest obowiązany do pobrania i odprowadzenia 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (…)”.

Również odszkodowania otrzymane w związku z wypowiedzeniem przez pra-
cownika umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę pod-
stawowych obowiązków wobec pracownika nie są opodatkowane. W interpretacji 
z 22 lipca 2013 r. (ITPB2/415–434/13/MU) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
stwierdził, że „(…) odszkodowanie, które zostało przyznane byłemu pracownikowi 
na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, należy zakwalifikować jako odszkodowa-
nie, którego wysokość wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw, czyli odszko-
dowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Odszkodowanie to, w wysokości wynagrodzenia za okres 
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wypowiedzenia lub wynagrodzenia za okres 2 tygodni, przysługujące w związku 
z rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę, nie zostało również wymienio-
ne w wyjątkach art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a-g ww. ustawy, tak więc wypłacone pra-
cownikom odszkodowanie w wysokości określonej w art. 55 § 11 Kodeksu pracy 
podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)”.

4.3.	Ubiór	służbowy	lub	ekwiwalent	z	tego	tytułu
Nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu wartość ubioru służbowego 

(umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika lub ekwi-
walent pieniężny za ten ubiór (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia składkowego 
i art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdof). Przepisy te można stosować w sytuacji, gdy 
pracodawca wymaga od pracowników świadczenia pracy w określonym stroju. 

Za strój służbowy należy uważać odzież o konkretnej specyfice (kroju, wzorze, 
kolorze), noszoną w związku z wykonywaną pracą, której charakter powinien unie-
możliwiać wykorzystywanie jej do celów osobistych, np. mundur, odzież robocza cha-
rakterystyczna dla firmy przez barwę, logo itp. Wzór ubioru powinien dotyczyć dane-
go stanowiska bądź grupy pracowników wykonujących pracę określonego rodzaju. 

Tak wynika również z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 26 marca 2010 r. (IBPBII/1/415–3/10/BD): „(…) sfinansowanie przez wnioskodaw-
cę pracownikom stroju służbowego spełniającego określone wymogi (charaktery-
styka elementów, kolorystyka), wskazane w Regulaminie Pracy, oraz zaopatrzenie 
go w dostarczone przez pracodawcę trwałe oznaczenia firmowe (nazwa, logo), 
przy spełnieniu warunku wykorzy-
stania tegoż stroju w czasie pracy 
tylko i wyłącznie podczas realizacji 
zadań służbowych, wypełni dyspo-
zycje zwolnienia określone w tre-
ści cyt. art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (…)”.

Określenie rodzaju stroju służ-
bowego, zasady jego używania, a także dotyczące wypłaty ewentualnego ekwi-
walentu pieniężnego za taki ubiór należy ustalić np. w regulaminie pracy, umowie 
o pracę lub w innym akcie wewnątrzzakładowym. Wysokość ekwiwalentu za ubiór 
służbowy powinna być określona w zakładowych przepisach prawa pracy jako 
równowartość używanego stroju.

Jeżeli pracownik otrzymywałby wyższe kwoty niż faktyczna wartość stroju wy-
maganego w pracy, to od nadwyżki ponad tę wysokość (jak od przychodu ze sto-
sunku pracy) pracodawca powinien naliczyć składki ZUS i podatek.

UWAGA!
Określenie rodzaju stroju służbowego, zasa-
dy jego używania oraz dotyczące wypłaty ekwi-
walentu za taki ubiór powinny zawierać przepisy 
wewnątrzzakładowe.
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4.4.		Świadczenia	rzeczowe	i	ekwiwalenty	przyznane	na	podstawie	
przepisów	bhp

Z podstawy wymiaru składek i podatku zostały wyłączone: 
■■ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie 

pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami 
wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, 
■■ ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia 

własnego zamiast roboczego. 

Świadczenia zwolnione z podatku i składek oraz podstawa prawna ich przy-
znania

Rodzaj świadczenia Podstawa przyznania i wypłaty świadczenia

posiłki profilaktyczne i napoje ■■ § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy – j.t. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.

■■ art. 232 Kodeksu pracy
■■ rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 

w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
– Dz.U. Nr 60, poz. 279

środki higieny osobistej ■■ art. 233 Kodeksu pracy 
■■ § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-

nej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy – j.t. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.

środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze

■■ art. 2376, art. 2377, art. 2379 Kodeksu pracy

okulary korygujące wzrok 
(także soczewki kontaktowe)

■■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na stanowiskach wyposażonych w mo-
nitory ekranowe – Dz.U. Nr 148, poz. 973

4.4.1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej powinien być ustalony w kwocie realnej, 
uwzględniającej nakład pracy na ten cel oraz aktualne koszty (energii, wody, środ-
ków piorących itp.). Natomiast ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego 
zamiast roboczego powinien być tak ustalony, aby uwzględniał ich cenę, warunki, 
w których są używane, i stopień zużywania. 
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Pracodawca może też ustalić stanowiska – z wyjątkiem tych, na których są 
wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń 
technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży 
i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materia-
łami biologicznie zakaźnymi – na których za zgodą pracowników będą oni używali 
własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wówczas takim pracownikom pracodawca jest zobowiązany wy-
płacać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny odzieży 
i obuwia (art. 2377 § 3–4 Kodeksu pracy).

Wypłata ekwiwalentu została również przewidziana dla pracowników, którzy 
sami piorą swoją odzież roboczą, jeżeli pracodawca nie ma możliwości zorgani-
zowania prania tej odzieży we własnym zakresie (art. 2379 § 3 Kodeksu pracy). 

Ustawodawca nie wprowadza ograniczenia wysokości ekwiwalentu ani nie od-
wołuje się do przepisów, które miałyby regulować tę wysokość. Ekwiwalent nie 
musi być ustalony na podstawie faktur czy rachunków przedstawionych przez 
pracownika, lecz na podstawie szacunkowo przyjętych kosztów prania. Wskazuje 
na to również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 listopada 
2013 r. (IBPBII/1/415–798/13/BD): „(…) wysokość ekwiwalentu wypłaconego pra-
cownikowi może być zatem ustalona również w sposób inny (np. wzajemne poro-
zumienie pracodawcy i pracownika), niż tylko na podstawie dokumentów przedło-
żonych przez pracownika. Jako ekwiwalent, wypłacane pracownikowi kwoty mają 
stanowić rekompensatę kosztów przez niego poniesionych (...)”. 

ZUS w interpretacji z 11 kwietnia 2013 r. (DI/200000/451/381/2013) wyjaśnił, że: 
„(…) z literalnego brzmienia § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
oraz art. 2379 Kodeksu pracy jasno wynika, że pracownikowi przysługuje ekwiwalent 
pieniężny za pranie odzieży roboczej w sytuacji, gdy pracodawca nie może zapew-
nić prania tej odzieży. Zgodnie z definicją słownikową ekwiwalent oznacza rzecz za-
stępującą inną rzecz o równiej wartości, odpowiednik, równoważnik (Współczesny 
słownik języka polskiego, Dunaj B., Warszawa 2007), natomiast ryczałt to kwota 
pieniężna w ustalonej z góry wysokości. Biorąc powyższe pod uwagę należy przy-
jąć, że w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie 
uwzględnia się ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej przy założe-
niu, że są one wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, tj. w wysokości od-
zwierciedlającej koszty faktycznie poniesione przez pracownika. (...)”. Podobne sta-
nowisko ZUS przedstawił w interpretacji z 30 lipca 2013 r. (DI/200000/451/956/2013).

4.4.2. Okulary korekcyjne 
Zapewnienie pracownikowi okularów korekcyjnych może być realizowane przez ich 

zakup przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą), a następnie dokonanie zwrotu 
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poniesionych wydatków na podstawie przedstawionej pracodawcy faktury wystawionej 
na pracownika (lub na pracodawcę). Wysokość środków finansowych, jakie pracodawca 
przeznacza na okulary korekcyjne, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwić ich za-
kup zgodny z zaleceniem lekarza. Tak dokonany zwrot będzie zwolniony z podatku i skła-
dek (art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof i § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego). 

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 maja 
2011 r. (IBPBII/1/415–170/11/AA), w której organ stwierdził, że: „(…) przychód uzy-
skany przez pracownika w związku ze zwrotem kosztów zakupu okularów jest 
wolny od podatku dochodowego, jeżeli:
■■ badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdro-

wotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego, co potwierdzi aktualne zaświad-
czenie lekarza medycyny pracy; 
■■ zakup udokumentowany jest fakturą wystawioną na pracodawcę lub pracownika; 
■■ pracownicy stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia użytkują monitor ekranowy 

co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (…)”.

4.5.	Ekwiwalenty	za	narzędzia,	materiały	lub	sprzęt	pracownika
Pracodawcy mogą wypłacać niepodlegające oskładkowaniu i opodatkowaniu 

ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub 
sprzęt, będące własnością pracownika. Omawiane zwolnienie może być stoso-
wane, jeżeli przyznane świadczenie spełnia następujące warunki:
■■ ekwiwalent jest wypłacony pracownikowi w formie pieniężnej, 
■■ narzędzia, materiały lub sprzęt rzeczywiście są wykorzystywane przy wykony-

waniu pracy na rzecz pracodawcy, 
■■ rzeczy te stanowią własność pracownika, 
■■ kwota wypłaconego ekwiwalentu odpowiada poniesionym przez pracownika 

wydatkom (zachodzi racjonalny związek między kwotą wypłaconą pracowni-
kowi a wartością używanych do celów pracodawcy rzeczy oraz stopniem zu-
życia dokonanego w trakcie tego użyczenia; wydatek nieuwzględniający tego 

kryterium nie może być uznany za 
ekwiwalent).

Należy podkreślić, że żaden 
przepis nie wyznacza zarówno limi-
tu ekwiwalentu za używanie prywat-
nych narzędzi, jak też nie wskazu-
je wprost, w jaki sposób go ustalić. 

Nie zmienia to jednak faktu, że kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać faktycznym 
wydatkom poniesionym przez pracownika.

UWAGA!
Kwota ekwiwalentu za narzędzia, materiały lub 
sprzęt powinna odpowiadać faktycznym wydatkom 
poniesionym przez pracownika.
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Aby określić wysokość ekwiwalentu z tego tytułu, pracownik nie musi doku-
mentować poniesionych wydatków na narzędzia, materiały czy sprzęt (faktura-
mi bądź rachunkami, ewentualnie paragonami). Przepisy nie wymagają bowiem, 
aby pracodawca dokonywał zwrotu udokumentowanych wydatków ponoszonych 
przez pracowników ani na ich podstawie ustalał wysokość ekwiwalentu. Istotne 
jest natomiast, aby ta wysokość była uzasadniona ekonomicznie i odzwierciedlała 
choćby szacunkowo koszty poniesione przez pracownika z uwzględnieniem cen 
rynkowych używanych przez niego narzędzi, materiałów czy sprzętu, obowiązu-
jących w danej miejscowości. 

Podstawą do wypłaty ekwiwalentu może być regulamin pracy, umowa o pra-
cę bądź odrębna umowa cywilnoprawna zawarta między pracownikiem a praco-
dawcą. Istotne jest, aby zostały określone narzędzia, materiały lub sprzęt, które 
będą użytkowane na potrzeby pracodawcy, okres ich używania, wysokość należ-
nego z tego tytułu świadczenia oraz termin jego wypłaty. W razie potrzeby pra-
codawca musi dysponować odpowiednimi dowodami pozwalającymi stwierdzić, 
że przyznanie i wypłata ekwiwalentu spełniają przesłanki zwolnienia zarówno ze 
składek, jak i z podatku. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przy-
czynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 
Ordynacji podatkowej). 

Jeśli przykładowo pracownik używa prywatnego telefonu, aby zrealizować przy-
pisane mu obowiązki służbowe, wskazane jest, aby wypłacany z tego tytułu ekwi-
walent pieniężny odpowiadał kosztom połączeń faktycznie wykonywanych w spra-
wach zawodowych. Do właściwego ustalenia wysokości ekwiwalentu pomocny 
będzie rejestr połączeń (biling).

4.6.		Zwrot	kosztów	używania	pojazdu	niebędącego	własnością	
pracodawcy

Refundacje wydatków poniesionych przez pracownika przy wykorzystywaniu 
środków transportu nienależących do pracodawcy w celach służbowych nie pod-
legają składkowaniu (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego). Warunkiem 
skorzystania ze zwolnienia składkowego jest ustalenie wysokości zwrotu tych kosz-
tów na podstawie zasad, limitów i stawek określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu doko-
nywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej rozporządze-
nie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów).

Wypłata kwot przysługujących z tytułu korzystania z prywatnego samochodu 
w celach służbowych może następować:
■■ w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub
■■ na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki).
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Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie powinna przekraczać wartości 
wskazanych w tabeli.

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Rodzaj pojazdu Stawka za 1 km

samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0,5214 zł

samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 0,8358 zł

motocykl 0,2302 zł

motorower 0,1382 zł

Maksymalne limity i kwoty ryczałtu należnego z tytułu korzystania z prywatne-
go samochodu w celach służbowych

Maksymalna wysokość miesięcznego 
limitu przebiegu

Kwota ryczałtu pieniężnego

pojemność silnika 
do 900 cm3

pojemność silnika 
powyżej 900 cm3

300 km – w gminie lub mieście zatrudnienia 
pracownika o liczbie mieszkańców do 100 tys.

156,42 zł 250,74 zł

500 km – w gminie lub mieście zatrudnienia 
pracownika o liczbie mieszkańców ponad 
100 tys. do 500 tys.

260,70 zł 417,90 zł

700 km – w gminie lub mieście zatrudnie-
nia pracownika o liczbie mieszkańców po-
nad 500 tys.

364,98 zł 585,06 zł

1500 km – dla osób pracujących w służbie 
leśnej oraz w służbie parków narodowych

782,10 zł 1253,70 zł

3000 km – dla zatrudnionych w służbach ra-
towniczych i w innych właściwych instytu-
cjach w sytuacji zagrożenia klęską żywioło-
wą lub usuwania jej skutków, albo skutków 
katastrofy ekologicznej

1564,20 zł 2507,40 zł

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień 
nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podró-
ży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za 
każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do ce-
lów służbowych.
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Zwracanie pracownikom wydatków eksploatacyjnych z tytułu użytkowania pry-
watnego pojazdu w kwotach przewyższających podane limity, bez pomniejszania 
ryczałtu np. o dni nieobecności w pracy, wymusza konieczność opłacenia składek 
ZUS od różnicy między kwotami wypłaconymi a wynikającymi z zasad uwzględ-
nionych w rozporządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokony-
wania zwrotu kosztów. 

PRZYKŁAD
Tomasz W., który w codziennej pracy używa prywatnego samochodu do 
wykonywania zadań służbowych, otrzymuje ryczałt pieniężny w wysokości 
585,06 zł (700 km x 0,8358 zł). W marcu 2014 r. przez 4 dni był w podróży 
służbowej, podczas której nie wykorzystywał swojego samochodu. Mimo de-
legacji Tomasz W. otrzymał ryczałt w pełnej wysokości, tj. 585,06 zł. W opisa-
nej sytuacji kwota, o którą powinna zostać pomniejszona wartość ryczałtu za 
4 dni podróży służbowej, będzie podlegała oskładkowaniu. Kwotę ryczałtu, 
którą należy wliczyć do podstawy składek ZUS, należy obliczyć w następu-
jący sposób:
■■ 585,06 zł : 22 (średnia liczba dni roboczych przyjęta w rozporządzeniu 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosz-
tów) = 26,59 zł,
■■ 26,59 zł x 4 dni = 106,36 zł.

W zakresie zwolnienia ze składek ZUS omawiane limity nie mogą być dublo-
wane. Oznacza to, że pracodawca nie może np. wypłacać pracownikom zarów-
no ryczałtu za jazdy lokalne, jak i kilometrówki. Wyłączenie z oskładkowania jest 
możliwe do wysokości jednego limitu (przewidzianego albo dla ryczałtu, albo dla 
kilometrówki). Przepisy nie dopuszczają bowiem łączenia tych limitów (interpre-
tacja indywidualna ZUS z 12 kwietnia 2013 r., DI/100000/451/227/2013).

Natomiast zwolnieniem z podatku może być objęty tylko ryczałt na jazdy lo-
kalne, jeżeli obowiązek zwrotu tych kosztów wynika z ustawowych przypisów. 

Zwolnienie to przysługuje:
■■ pracownikom służby leśnej, w tym również strażnikom leśnym – art. 46a ustawy 

z 28 września 1991 r. o lasach – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.,
■■ listonoszom – art. 19 ustawy z 5 września 2008 r. o komercjalizacji przedsię-

biorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” – Dz.U. Nr 180, poz. 1109,
■■ pracownikom socjalnym – art. 121 ust. 3c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 182.

W pozostałych przypadkach ryczałt podlega opodatkowaniu w pełnej 
wysokości. 
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Warunkiem uzyskania zwrotu w formie ryczałtu jest złożenie przez pracownika 
pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych 
w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu 
(pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać liczbę dni nieobec-
ności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, 
podróży służbowej lub innej nieobecności, a także liczbę dni, w których pracow-
nik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Pracownik używający w jazdach lokalnych samochodu niebędącego włas-
nością pracodawcy może otrzymywać zwrot kosztów w wysokości stawki 
za jeden kilometr przebiegu pojazdu, tj. do wysokości wynikającej z ewi-
dencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówka). Taki zwrot również podlega 
opodatkowaniu. 

4.7.	Należności	z	tytułu	podróży	służbowej
Z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych oraz podatku zostały wyłą-

czone diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika. Zwolnienie 
przysługuje do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r. poz. 167 (dalej rozporzą-
dzenie o podróżach służbowych).

Inne należności obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i au-
tostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz 
inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży 
krajowej lub podróży zagranicznej (§ 4 ust. 2 rozporządzenia o podróżach 
służbowych). 

Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty, w szczegól-
ności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie doty-
czy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu 
nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydat-
ku i przyczynach braku jego udokumentowania (§ 5 ust. 2 rozporządzenia o po-
dróżach służbowych). 

Aby takie zwolnienie mogło być zastosowane, pracownik musi przebywać w po-
dróży służbowej. W przeciwnym razie należności delegacyjne nie przysługują, 
a jeśli mimo to zostałyby wypłacone, wówczas podlegałyby oskładkowaniu i opo-
datkowaniu. Dlatego ważne jest możliwie precyzyjne ustalenie w umowie o pracę 
pracownika miejsca jego pracy i analizowanie każdego jego wyjazdu w kontek-
ście ewentualnej podróży służbowej. 

Nadwyżka ponad ustalone w rozporządzeniu delegacyjnym limity podlega opo-
datkowaniu i oskładkowaniu jako przychód ze stosunku pracy pracownika.



OSkŁAdkOwANiE i OPOdAtkOwANiE PrzyChOdÓw PrACOwNikÓw 17

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 6(246)

Należności z tytułu podróży służbowej przewidziane w rozporządzeniu o po-
dróżach służbowych 

Rodzaj należności
Delegacja na obszarze 

Polski
Delegacja poza granicami 

Polski

1 2 3

dieta 30 zł według załącznika do roz-
porządzenia z 29 stycz-
nia 2013 r. (prywatni pra-
codawcy mogą ustanowić 
inne stawki, przy czym 
w żadnym przypadku die-
ta nie może być niższa niż 
30 zł)

zwrot kosztów przejazdów w wysokości obejmującej cenę biletu oraz związane z nim 
opłaty dodatkowe (w tym wydatki na miejscówkę) lub 
zwrot w kwocie wynikającej z kilometrówki – w przypad-
ku podróżowania prywatnym pojazdem

zwrot kosztów noclegów w wysokości stwierdzonej 
rachunkiem, jednak nie wyż-
szej za jedną dobę hotelową 
niż 20-krotność stawki kra-
jowej diety (tj. nie wyższej 
niż 600 zł) albo w formie ry-
czałtu, który za każdy noc-
leg wynosi 150% diety, czy-
li 45 zł

na podstawie przedłożone-
go rachunku hotelowego 
w granicach limitu określo-
nego dla danego kraju w za-
łączniku do rozporządzenia, 
a jeżeli pracownik nie przed-
łoży rachunku – w formie ry-
czałtu w wysokości 25% ww. 
limitu 

zwrot kosztów dojazdów:
■■ z dworca i do dworca ko-

lejowego, portu lotnicze-
go lub morskiego 

■■ środkami komunikacji 
miejscowej 

nie

20% diety krajowej, czyli 6 zł 
(20% x 30 zł)

w wysokości jednej diety 
w miejscowości docelowej 
za granicą oraz w każdej in-
nej miejscowości, w której 
pracownik korzystał z noc-
legu (w przypadku ponie-
sienia kosztów dojazdu 
wyłącznie w jedną stronę, 
delegowanemu przysługu-
je ryczałt w wysokości 50% 
diety)
10% diety zagranicznej za 
każdą rozpoczętą dobę po-
bytu w podróży służbowej
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1 2 3

koszty transportu do kraju 
zwłok wysłanego w delega-
cję pracownika 

nie tak

zwrot niektórych kosztów 
leczenia oraz leków w razie 
choroby powstałej podczas 
podróży służbowej

nie tak, ale z wyłączeniami, 
o których mowa w § 19 roz-
porządzenia

zwrot kosztów przewozu 
samolotem bagażu osobi-
stego o wadze do 30 kg, li-
czonej łącznie z wagą ba-
gażu opłaconego w cenie 
biletu, jeżeli podróż służbo-
wa trwa ponad 30 dni lub 
gdy państwem docelowym 
jest państwo pozaeuropej-
skie

nie tak

zwrot innych udokumen-
towanych wydatków, okre-
ślonych przez pracodawcę, 
odpowiednio do uzasad-
nionych potrzeb (obejmu-
jących np. opłaty za bagaż, 
przejazd drogami płatny-
mi i autostradami, postój 
w strefie płatnego parko-
wania)

tak tak

Wysokość diety w podróży krajowej 

Czas trwania podróży służbowej Wysokość diety

jeżeli podróż trwa dobę

za dobę bez wyżywienia 30 zł

za dobę z zapewnionym bezpłatnym 
wyżywieniem 

dieta nie przysługuje

jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi

mniej niż 8 godzin dieta nie przysługuje

od 8 do 12 godzin 15 zł

ponad 12 godzin 30 zł
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jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej 
wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

do 8 godzin 15 zł

ponad 8 godzin 30 zł

Diety należy pomniejszyć o koszt otrzymanego przez pracownika w trakcie podróży 
służbowej:

śniadania dieta ulega obniżeniu o 7,50 zł (tj. 25% z kwoty 
30 zł) 

obiadu dieta ulega obniżeniu o 15 zł (tj. 50% z kwoty 30 zł)

kolacji dieta ulega obniżeniu o 7,50 zł (tj. 25% z kwoty 
30 zł)

Wysokość diety w podróży zagranicznej 

Czas trwania podróży służbowej Wysokość diety

za pełną dobę podróży

za każdą dobę podróży  
(bez wyżywienia)

w pełnej wysokości

za niepełną dobę podróży

do 8 godzin podróży 1/3 diety

ponad 8 do 12 godzin podróży 1/2 diety

ponad 12 godzin podróży pełna dieta

Diety należy pomniejszyć o koszt otrzymanego przez pracownika w trakcie podróży 
służbowej

śniadania dieta ulega obniżeniu o 15% 

obiadu dieta ulega obniżeniu o 30%

kolacji dieta ulega obniżeniu o 30%

PRZYKŁAD	
Grzegorz T. jest zatrudniony w prywatnej firmie usługowej, w której należ-
ności za delegacje są wypłacane według rozporządzenia delegacyjnego. 
W marcu 2014 r. przez 10 dni był w podróży służbowej w Warszawie. Przez 
pierwsze 6 dni koszty wyżywienia ponosił we własnym zakresie, a przez ko-
lejne 4 dni pracodawca zapewnił mu nieodpłatnie śniadania i obiady. Mimo 
to otrzymał pełne kwoty diety za wszystkie 10 dni pobytu (10 dni x 30 zł = 
= 300 zł). 
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W podstawie wymiaru składek Grzegorza T. należy uwzględnić diety w wyso-
kości 90 zł, co wynika z wyliczenia:
■■ 30 zł – (30 zł x 25% – pomniejszenie z tytułu zapewnionego śniadania) + 
+ (30 zł x 50% – pomniejszenie z tytułu zapewnionego obiadu) = 22,50 zł; 
■■ 22,50 zł x 4 dni = 90 zł.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w po-
dróży (zarówno krajowej, jak i zagranicznej) samochodem osobowym, motocy-
klem lub motorowerem, nienależącymi do zakładu pracy. W takiej sytuacji zarówno 
w przypadku delegacji krajowych, jak i zagranicznych pracownikowi przysługuje 
zwrot kosztów przejazdu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby kilometrów przeje-
chanych w celu odbycia podróży służbowej i określonej przez pracodawcę staw-
ki za jeden kilometr przebiegu. Aby taki zwrot nie był oskładkowany, pracodawca 
musi ustalić stawkę za kilometr w wysokości właściwej dla danego rodzaju po-
jazdu, określonej w rozporządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów.

ZUS (podobnie jak Ministerstwo Finansów) stoi na stanowisku, że zapewnienie 
przez pracodawcę pracownikom bezpłatnego wyżywienia o wartości przewyższa-
jącej kwotę diety krajowej określonej w rozporządzeniu o podróżach służbowych 
stanowi przychód, od którego należy odprowadzić należności publicznoprawne. 
Zdaniem organu, niezależnie od formy, w jakiej zakład pracy zapewnia pracowni-
kom posiłki podczas podróży służbowej, z podstawy wymiaru składek wyłączona 
jest tylko ta część otrzymanego świadczenia związanego z wyżywieniem, która nie 
przekracza wysokości diety przysługującej pracownikom sfery budżetowej. Od 
nadwyżki ponad kwotę diety należy naliczyć składki ubezpieczeniowe i podatek.

4.8.	Zakwaterowanie	pracowników
Zakwaterowanie w czasie podróży służbowej jest świadczeniem, które może 

być zwolnione ze składek ZUS i podatku pod warunkiem, że zachowane zostaną 
zasady przyznawania tego świadczenia oraz limity wskazane w przepisach roz-
porządzenia o podróżach służbowych. Tak wynika m.in. z interpretacji Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 4 lipca 2012 r. (IBPBII/1/415–352/12/BJ), w której 
organ podatkowy wskazał, że: „(…) Spółka zapewnia swoim pracownikom nocleg 
w ramach odbywanej przez nich podróży służbowej, co powoduje, iż odbywający 
podróż służbową nie muszą z własnej kieszeni pokrywać kosztów noclegu. Tak 
więc, poniesione przez Spółkę ww. wydatki na nocleg w związku z podróżą służ-
bową pracowników, niestanowiące zwrotu wydatków, nie stanowią jednocześnie 
u pracowników przychodu w świetle uregulowań zawartych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. (…) Należy stwierdzić, iż jeżeli pracownicy wy-
konują czynności na podstawie polecenia wyjazdu służbowego i wyjazdy te są 
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podróżą służbową w rozumieniu art. 775 Kodeksu pracy, to uzyskane przez nich 
świadczenia w postaci nieodpłatnego zakwaterowania (wynajmu przez Spółkę 
mieszkania) nie stanowią dla pracowników przychodu (…)”. 

Podobnie zwolnione ze składek ubezpieczeniowych i podatku będzie zapew-
nienie pracownikowi zakwaterowania w czasie podnoszenia przez niego kwalifi-
kacji zawodowych na warunkach określonych w art. 1031–1035 Kodeksu pracy.

Natomiast wartość zapewnionego pracownikom bezpłatnego zakwaterowa-
nia w innym czasie niż podróż służ-
bowa i szkolenie stanowi przychód 
ze stosunku pracy podlegający 
oskładkowaniu.

Świadczenie w postaci nieod-
płatnego udostępnienia mieszka-
nia pracownikowi jest zwolnione 
z podatku dochodowego od osób 
fizycznych do wysokości 500 zł mie-
sięcznie. Zwolnienie to nie ma zastosowania w zakresie składek ubezpieczenio-
wych. Oznacza to, że tego rodzaju świadczenie podlega w całości oskładkowaniu.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia podatkowego jest, aby pracow-
nik, którego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, zrezygnował ze stosowania podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów. Do celów podatkowych wartość świadczenia, jakim jest 
nieodpłatne udostępnienie mieszkania, należy doliczyć do przychodów pracow-
nika ze stosunku pracy tylko w części przekraczającej 500 zł. 

Zwolnienie z podatku świadczenia z tytułu zakwaterowania do wysokości 500 zł 
ma zastosowanie do pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości, 
w której znajduje się siedziba firmy lub miejsce wykonywania pracy, a także do 
pracownika, któremu zmieniono miejsce wykonywania pracy, w tym na miejsce 
pracy za granicą. 

Oprócz najmu, do limitu 500 zł mogą być wliczane również koszty mediów 
związanych z utrzymaniem mieszkania, jeżeli pokrywa je pracodawca. Wskazuje 
na to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 lipca 2012 r. 
(IBPBII/1/415–359/12/AA), w której stwierdził, że: „(…) w przypadku gdy pracodaw-
ca podjął decyzję o finansowaniu wszelkich wydatków związanych z zakwaterowa-
niem w Niemczech (utrzymaniem wynajmowanego mieszkania, tj. czynszu najmu, 
kosztów mediów itp.) pracownika, któremu zmieniono stałe miejsce pracy – to war-
tość tych świadczeń, wynikająca z wystawionych faktur (rachunków, paragonów), 
dotyczących wyżej wskazanych wydatków, stanowi dla pracownika nieodpłatne 
świadczenie jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 
updof. Żadne przepisy prawa nie nakładają bowiem na pracodawcę obowiązku 

UWAGA!
Wartość zapewnionego pracownikom bezpłatnego 
zakwaterowania w innym czasie niż podróż służbo-
wa i szkolenie stanowi przychód ze stosunku pracy 
podlegający oskładkowaniu.
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pokrycia ww. kosztów. Wartość tych świadczeń, opłacanych za pracownika, płat-
nik ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesią-

cu i od łącznej wartości obliczyć, 
pobrać i odprowadzić zaliczkę na 
podatek dochodowy według za-
sad przewidzianych dla opodat-
kowania przychodów ze stosun-
ku pracy, zgodnie z przepisami 
art. 31, 32 i 38 ww. ustawy, przy 

uwzględnieniu, iż świadczenie związane z zapewnieniem zakwaterowania przez 
pracodawcę korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w powołanym po-
wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof (…)”.

4.9.	Przychody	z	tytułu	oddelegowania	do	pracy	poza	granice	kraju
Co do zasady, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracow-

ników (w tym oddelegowanych z Polski do pracy za granicą) stanowi przychód 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu za-
trudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie tej nie uwzględnia się m.in. 
części wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu 
zagranicznych podróży służbowych, za każdy dzień pobytu (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozpo-
rządzenia składkowego, przy czym przepis ten nie obejmuje członków służby za-
granicznej). Tak ustalony miesięczny przychód osób oddelegowanych, stanowiący 
podstawę wymiaru składek, nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagro-

dzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej na dany rok ka-
lendarzowy (w 2014 r. – 3746 zł). 

Zwolniona z podatku jest 
część przychodów osób prze-
bywających czasowo za grani-
cą i uzyskujących przychody ze 
stosunku pracy, za każdy dzień 

pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie 
odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej poza granicami kraju. Tych przychodów nie należy wykazywać w PIT- 11, 
ponieważ, mimo że są one objęte zwolnieniem ustawowym, to nie wynikają z umo-
wy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym nie uwzględnia się 
ich również przy obliczaniu dochodu zwolnionego, wykazywanego w części E.1. 
poz. 28 PIT-11 (wer. 20). Wskazuje na to również interpretacja z 20 sierpnia 2013 r., 

UWAGA!
Do limitu 500 zł mogą być wliczane koszty mediów 
pokrywanych przez pracodawcę. 

UWAGA!
Miesięczny przychód osób oddelegowanych stano-
wiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne nie może być w 2014 r. niższy od 3746 zł. 



OSkŁAdkOwANiE i OPOdAtkOwANiE PrzyChOdÓw PrACOwNikÓw 23

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 6(246)

IBPBII/1/415–557/13/MK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwier-
dził, że: „(…) przychody zwolnione na mocy umowy międzynarodowej winny zo-
stać wykazane w kwocie pomniejszonej o kwotę zwolnioną na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty zwolnio-
ne z tego przepisu nie mogą mieć bowiem wpływu na wysokość opodatkowania 
i jako zwolnione z podatku nie podlegają wykazaniu w deklaracji (…)”.

Pracownik, który na polecenie pracodawcy zmienia miejsce pracy (np. zosta-
je oddelegowany do pracy za granicę), często musi ponosić dodatkowe koszty 
związane np. z przeprowadzką, urządzeniem mieszkania itp. W takiej sytuacji za-
kład pracy zwykle rekompensuje te wydatki. Co do zasady, są one oskładkowane 
i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są kwoty otrzymywane przez pracownika 
z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na zagospodaro-
wanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym – do wysokości nie-
przekraczającej 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło 
przeniesienie (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia składkowego), które są zwolnione 
ze składek. Dotyczy to jednak świadczeń otrzymywanych przez pracowników, któ-
rych z pracodawcą łączy służbowy stosunek pracy, np. żołnierzy, funkcjonariuszy 
celnych czy Policji. Nie ma zatem zastosowania do pracowników zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy uregulowanego przepisami Kodeksu pracy (wyrok 
WSA w Olsztynie z 20 września 2007 r., I SA/Ol 284/07).

4.10.	Zapomogi
Z podstawy wymiaru składek ZUS zostały wyłączone w pełnej wysokości za-

pomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń loso-
wych lub długotrwałej choroby. 
Zwolniona ze składek jest za-
pomoga wypłacona pracowni-
kowi, jeżeli określone zdarzenie 
(np. długotrwała choroba) do-
tyczy zarówno pracownika, jak 
i członka jego rodziny. Ze składek 
ZUS zwolnione są również zapo-
mogi pieniężne sfinansowane ze środków zfśs. Wsparcie z funduszu musi być jed-
nak przyznawane z uwzględnieniem kryterium socjalnego, a możliwość wypłaty 
zapomogi powinien przewidywać regulamin funduszu. 

Zwolnieniem ze składek ZUS są też objęte zapomogi wypłacane z funduszu 
utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy 
u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
– do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na zfśs 
(§ 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia składkowego).

UWAGA!
Zapomoga sfinansowana ze środków zfśs jest zwol-
niona ze składek w pełnej wysokości, jeżeli została 
przyznana z uwzględnieniem kryterium socjalnego.
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Wysokość zapomogi zwolnionej z podatku przyznanej w związku z zaistnie-
niem indywidualnego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, długotrwałej choro-
by lub śmierci, w odróżnieniu od zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych, jest 
limitowana do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. 
Nie ma przy tym znaczenia, z jakich środków została wypłacona. Jeżeli zosta-
ła sfinansowana z zfśs, również będzie zwolniona z podatku do rocznej kwoty 
2280 zł (a nie do 380 zł). Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 17 lutego 2011 r. (ILPB2/415–1280/10–5/WS), w której stwierdził, że: 
„(…) zapomogi pieniężne wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń loso-
wych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł podlegają zwolnieniu z podatku 
na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Z powyższego przepisu wynika jednak, że ze zwolnienia ko-
rzystają jedynie zapomogi wypłacone z tytułów wskazanych w tym przepisie, do 
wysokości wyznaczonej kwotą 2280 zł w danym roku podatkowym. Bez znacze-
nia dla możliwości zastosowania tego zwolnienia są środki, z których wypłacane 
są ww. zapomogi (…)”.

Zapomogi sfinansowane z funduszu socjalnego przyznane z innych przyczyn 
niż indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba lub 
śmierć będą zwolnione z opodatkowania do 380 zł w roku podatkowym.

4.11.	Wypłaty	z	funduszy	związków	zawodowych
Wypłaty z funduszy organizacji związkowych na rzecz swoich członków często 

stanowią bezzwrotną pomoc finansową w postaci jednorazowego świadczenia 
pieniężnego mającego na celu wsparcie osoby, która z przyczyn od siebie nieza-
leżnych znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. 

Wsparcie finansowe oferowane przez związki zawodowe należy uznawać za 
przychód z innych źródeł, który w całości jest zwolniony ze składek. Tak przyznane 
świadczenie jest jednak opodatkowane, jeżeli jego wysokość przekroczy 638 zł. 

Natomiast zapomogi otrzymane z funduszy związkowych w przypadku indywi-
dualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci 
– do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, są obję-
te odrębnym zwolnieniem z podatku – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy 
o pdof. Możliwe jest zatem otrzymanie przez pracownika dwóch niezależnych i nie-
podlegających opodatkowaniu zapomóg: z funduszy związkowych – do 2280 zł 
oraz z tytułu innych zdarzeń – do 638 zł. 

4.12.	Przychody	byłych	pracowników	emerytów	i	rencistów
Jeśli określone świadczenie zostanie przekazane byłemu pracownikowi będą-

cemu emerytem lub rencistą, który nie pozostaje już w stosunku pracy, wówczas 
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nie ma podstaw (tytułu do ubezpieczeń ubezpieczeniowego) do oskładkowania 
tak przekazanego świadczenia.

Od świadczeń przekazanych byłym pracownikom emerytom lub rencistom 
w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, 
stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od 
związków zawodowych należy pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy z za-
strzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o pdof (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof). 

Jeżeli przekazanym świadczeniem będzie np. zapomoga wypłacona w wyniku 
indywidualnych zdarzeń losowych, to nie powstanie obowiązek opodatkowania 
takiego wsparcia, jeśli wysokość zapomogi nie przekroczy 2280 zł w roku podat-
kowym (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof).

Według interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 stycznia 
2012 r., IBPBII/1/415–893/11/MZ, przez pojęcie „indywidualne zdarzenie losowe” 
można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywoła-
ne przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są nieza-
leżne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, jak np. kradzie-
że, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub 
pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu itp. 

Nie można zatem uznać zapomogi otrzymanej ze względu na trudną sytuację 
materialną jako zapomogę otrzymaną w związku z indywidualnym zdarzeniem lo-
sowym. Nie jest ona zatem objęta zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 
ustawy o pdof. Jednak taka zapomoga jako świadczenie dla emeryta (byłego pra-
cownika) będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy pdof. 
Zgodnie z tym przepisem, zwolnione z podatku są świadczenia otrzymywane przez 
emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy sto-
sunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym 
od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2280 zł. Tak wynika również z interpretacji z 2 grudnia 2011 r. (ITPB2/415–
812a/11/IL), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że: „(…) zapomo-
ga finansowa z uwagi na trudną sytuację materialną stanowi przychód korzystający 
ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 updof, jeżeli wartość otrzymanych 
świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Oba zwolnienia są od-
rębne i nie należy ich łączyć. Nie należy zatem płacić 10% podatku nawet wówczas, 
gdy łączna kwota wynikająca z obu zwolnień przekroczyła 2280 zł (…)”.

4.13.	Świadczenia	z	zfśs
Wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS są świadczenia finansowane 

ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 19 
rozporządzenia składkowego). Wyłączenie to przysługuje bez ograniczenia 
kwotowego. 
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Aby świadczenia z zfśs mogły być zwolnione ze składek, muszą:
■■ posiadać cechy działalności socjalnej – zakres działalności socjalnej obejmu-

je usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczyn-
ku (np. wczasów, w tym wczasów pod gruszą, kolonii, obozów), działalność 
kulturalno-oświatową (np. zakup biletów do kina, teatru, opery), działalność 
sportowo-rekreacyjną (np. zakup biletów na basen, do siłowni, na korty te-
nisowe), opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną 
przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub 
finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe 
na warunkach określonych umową, oraz
■■ zostać przyznane pracownikom zgodnie z postanowieniami regulaminu gospo-

darowania środkami zfśs, z uwzględnieniem tzw. kryterium socjalnego, czyli 
sytuacji materialnej, rodzinnej oraz życiowej pracownika.

Stosowanie kryterium socjalnego wyklucza przyznawanie wszystkim upraw-
nionym świadczeń socjalnych w jednakowej wysokości. Potwierdza to wy-
rok z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133), w którym Sąd 
Najwyższy stwierdził, że: „(…) podstawowa zasada dysponowania środkami 
funduszu została określona w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. Zasada ta stanowi, że przyznawanie ulgowych świad-
czeń i wysokość dopłat z funduszu powinno być uzależnione od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Nie ma w tym 
zakresie wyjątków. Nawet regulamin zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych nie może zmienić tej zasady. Stąd świadczenia wypłacone przez pra-
codawcę z pominięciem owej zasady podstawowej nie mogą być ocenione 
w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak to nie mogą korzy-
stać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpieczeń 
społecznych. (…)”. Podobnie wypowiedział się ZUS w interpretacji indywidu-
alnej z 9 lipca 2013 r. (DI/200000/451/878/2013).

Zwolnienie z podatku świadczeń sfinansowanych z zfśs przysługuje do rocznej 
kwoty 380 zł i dotyczy wypłat pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodo-
wych. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające 
do ich wymiany na towary lub usługi.

Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia, muszą zostać spełnione łącz-
nie następujące warunki:
■■ świadczenie musi mieć charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego,
■■ świadczenie musi mieć związek z finansowaniem działalności socjalnej okre-

ślonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
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■■ źródłem finansowania muszą być w całości środki z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych lub związków zawodowych,
■■ wartość świadczeń nie może przekraczać w roku podatkowym kwoty 380 zł.

A zatem zwolnieniem tym mogą być objęte np. upominki czy paczki okolicz-
nościowe dla pracowników. Pracodawca nie musi dokonać świadczenia rzeczo-
wego, lecz może zwrócić pracownikowi wydatki na zakup upominku, nawet gdy 
faktura jest wystawiona na pracodawcę. Refundując bowiem wydatki poniesione 
przez pracowników na zakup upominków, pracodawca dokonuje wypłaty świad-
czenia pieniężnego, które też jest zwolnione z podatku.

Pojęcie „sfinansowanie w całości ze środków zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych” dotyczy tylko podmiotu dokonującego świadczenia (pracodaw-
cy). A zatem, gdy świadczenia te są przyznawane pracownikom za częściową 
odpłatnością, nie oznacza to utraty zwolnienia. Zwolnieniem z podatku objęte są 
też bilety wstępu na imprezy rekreacyjne, sportowe, kulturalne (kino, teatr, kar-
nety na basen, mecz itp.). Ze względu na ich materialny charakter traktowane są 
jak świadczenia rzeczowe. Nie są to znaki uprawniające do ich wymiany na inne 
towary lub usługi, lecz zapewniają wstęp na konkretną imprezę rekreacyjną, spor-
tową czy kulturalną. 

Zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego, rzeczami są wyłącznie przedmioty mate-
rialne. Natomiast za świadczenia pieniężne uważa się m.in. dofinansowanie lub do-
płaty do świadczeń socjalnych ze środków zfśs. Minister Finansów w interpretacji 
z 29 października 2010 r. (DD3/033/154/IMD/10/PK-1019) uznał, że: „(…) wolne od 
podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń 
socjalnych i sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świad-
czenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej, w tym rów-
nież dotyczące dofinansowania wypoczynku (także wycieczki) – o łącznej wartości 
nieprzekraczającej 380 zł w skali roku podatkowego (…)”. Podobnie wypowiedział 
się Minister Finansów w interpretacji z 6 grudnia 2010 r. (DD3/033/174/KDJ/10/PK-
1143): „(…) jeśli źródłem finansowania imprezy jest zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, to tego rodzaju dofinansowanie jest dla pracownika świadczeniem 
pieniężnym i w takiej sytuacji zastosowanie może znaleźć przepis art. 21 ust. 1 
pkt 67 updof (…)”, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji 
z 17 maja 2011 r. (IPPB4/415–186/11–2/JS). Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej 
w Łodzi w interpretacji z 6 lipca 2011 r. (IPTPB2/415–90/11–5/KSU) stwierdził, że: 
„(…) świadczenie przekazane pracownikom w postaci paczek mikołajkowych, im-
prez integracyjnych (ogniska, zabawy, kuligi), wycieczek sportowo-krajoznaw-
czych z noclegiem, biletów wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe, zapomóg 
z tytułu trudnej sytuacji życiowej, sfinansowane z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych, będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, w związku 
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z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia, przy czym przychód ten będzie ko-
rzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380,00 zł w skali roku 
podatkowego (…)”.

Nadwyżkę ponad kwotę 380 zł w roku podatkowym należy zaliczyć do przycho-
dów ze stosunku pracy pracownika. W tym celu pracodawca musi monitorować 
moment przekroczenia tego limitu, tak aby prawidłowo pobrać zaliczkę na podatek 
dochodowy. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji 
z 20 kwietnia 2011 r. (IPPB4/415–122/11–2/MP): „(…) podmiot wypłacający świad-
czenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, jest zobowiązany, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, opodat-
kować wypłacone świadczenie (nadwyżkę ponad kwotę 380 zł) jedynie w sytuacji, 
gdy suma przekazanych przez tenże podmiot świadczeń przekroczy limit 380 zł. (…) 
Dokonując świadczeń na rzecz swoich pracowników, które spełniają warunki do 
zwolnienia określonego w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych – stosując zwolnienie w tym przepisie przewidziane, winien 
sumować wszystkie świadczenia przez siebie przekazane i od nadwyżki przekracza-
jącej limit 380 zł pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (…)”.

Często świadczenie nie jest imiennie adresowane do konkretnego pracowni-
ka i w związku z tym trudno określić jego dokładną wartość. Jeżeli np. w ramach 
imprezy sportowej dla pracowników sfinansowanej z zfśs zostanie wynajęta sala 
sportowa czy zapewniona opieka medyczna, to kosztów tych nie można dokład-
nie przyporządkować poszczególnemu uczestnikowi. Według stanowiska orga-
nów podatkowych w takim przypadku należy podzielić powstałe koszty propor-
cjonalnie na pracowników. 

PRZYKŁAD
Ze środków zfśs została sfinansowana wycieczka dla pracowników. Całkowity 
koszt tej wycieczki wynosił 10 000 zł. W wycieczce brało udział 20 osób (pra-
cowników). Przychód każdego z nich wynosi 500 zł (10 000 zł : 20). Przychód 
ten jest zwolniony z podatku do limitu 380 zł w roku podatkowym.

Zdarza się, że z wycieczek finansowanych przez zakład pracy mogą również 
korzystać członkowie rodzin pracowników. Wówczas świadczenia przypadające 
na członków rodziny należy zaliczyć do przychodów pracownika. Wynikają one 
bowiem z jego stosunku pracy.

PRZYKŁAD
Pracodawca XYZ sfinansował wycieczkę dla pracowników i ich małżon-
ków ze środków zfśs. Przychód każdej osoby z tego tytułu wynosił 500 zł. 
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Przychód pracownika firmy XYZ Marcina F. będzie wynosił z tego tytu-
łu 1000 zł (2 x 500 zł). Przychód ten jest zwolniony z podatku do 380 zł. 
Nadwyżkę ponad tę kwotę należy opodatkować. 

4.14.	Świadczenie	urlopowe
Z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych wyłączono świadczenie urlo-

powe wypłacane na podstawie ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu 
podstawowego określonej w tej ustawie (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia skład-
kowego). Wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy danego pracownika, z tym że zasada proporcjonalności nie dotyczy pra-
cowników młodocianych. 

Wysokość świadczenia urlopowego w 2014 r.

Pracownik
Przysługujące 

świadczenie urlopowe

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w tzw. normal-
nych warunkach pracy 

1093,93 zł 
(2917,14 x 37,5%)

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują-
cy prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z 19 grudnia 
2008 r. o emeryturach pomostowych 

1458,57 zł 
(2917,14 x 50%)

młodociany:
■■ w pierwszym roku nauki (5% z 2917,14 zł)
■■ w drugim roku nauki (6% z 2917,14 zł)
■■ w trzecim roku nauki (7% z 2917,14 zł)

145,86 zł 
175,03 zł 
204,20 zł

Wypłata świadczenia urlopowego w wyższej wysokości niż określona w usta-
wie o zfśs zobowiązuje pracodawcę do naliczenia składek ZUS od nadwyżki po-
nad kwotę przewidzianą w ustawie. 

Świadczenie urlopowe podlega oskładkowaniu, jeżeli pracodawca, który je wy-
płacił, zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W in-
terpretacji z 6 sierpnia 2013 r. (DI/200000/451/1026/2013), ZUS wskazał, że: „(…) 
zwolnienie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia (…) dotyczy wyłącznie świadczeń 
urlopowych wypłacanych przez płatnika, który zatrudnia na 1 stycznia danego roku 
mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W sytuacji gdy przedsię-
biorca zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na 
pełne etaty co najmniej 20 pracowników, który nie tworzy zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych, który jednocześnie zdecyduje się na wprowadzenie 
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dla swych pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego specjalnego 
świadczenia, zobowiązany jest odprowadzić od tych składników wynagrodzenia 
składki na ubezpieczenia społeczne. Wypłacone w takiej sytuacji świadczenie 
nie jest bowiem świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (…)”.

Bez względu na wysokość świadczenia i pracodawcę, który je wypłaca, pod-
lega ono w całości opodatkowaniu. 

4.15.	Dopłaty	do	wypoczynku
Dopłata do wypoczynku pracownika sfinansowana ze środków zfśs jest zwol-

niona ze składek ubezpieczeniowych (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składko-
wego). Warunkiem jest jednak, aby taka dopłata została przyznana z uwzględnie-
niem kryterium socjalnego.

Jeżeli pracodawca dopłacił pracownikowi do jego wypoczynku, wykorzystując 
na ten cel środki obrotowe, wówczas składki ZUS należy odprowadzić od pełnej 
wysokości takiego świadczenia. 

W odróżnieniu od zwolnienia składkowego, wyłączenie tego świadczenia z po-
datku zależy od źródła finansowania dopłaty. Jeżeli dopłata do wypoczynku doty-
czy wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym 
zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk (w tym również połączo-
nego z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sana-
toryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejaz-
dów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży 
do lat 18 i pochodzi:
■■ z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – wspar-
cie, bez względu na wysokość, jest w całości zwolnione z podatku, 
■■ z innych źródeł – zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej 

w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof).

Aby zwolnienie mogło zostać zastosowane, muszą zostać spełnione łącznie 
następujące warunki:
■■ wypoczynek był zorganizowany,
■■ podmiot go organizujący prowadził działalność w tym zakresie, 
■■ dziecko przebywało na wypoczynku w formie: wczasów, kolonii, obozu lub 

zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryj-
nym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, 
leczniczo-opiekuńczych, 
■■ dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, 

które nie ukończyły 18. roku życia. 
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Do zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia, czy dopłata jest udzielana na 
wniosek pracownika aktualnie zatrudnionego czy byłego pracownika – emeryta dla 
członka jego rodziny. Jednak trzeba mieć na uwadze konieczność udokumentowa-
nia spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia z podatku tego świadczenia. 
Wskazuje na to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 stycznia 2014 r., 
IPTPB1/415–652/13–4/AG, w której organ podatkowy wskazał, że: „(…) dopłaty do 
wypoczynku oraz przejazdów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełniające łącznie ww. warunki (w tym 
warunek posiadania statusu małoletniego dziecka w trakcie wypoczynku), korzystają 
w całości ze zwolnienia od podatku. Od tego rodzaju dopłat udzielający świadczenia 
nie jest obowiązany do poboru podatku. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy świadcze-
niobiorcą jest pracownik, członek rodziny zmarłego pracownika, czy były pracownik 
mający obecnie status emeryta lub rencisty. Jednocześnie, na gruncie przepisów usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedłożenie, przez osobę ubiegającą 
się o dofinansowanie, dowodu (dowodów) – na podstawie którego udzielający świad-
czenia może stwierdzić, czy zarówno w zakresie przedmiotowym (np. forma i termin 
wypoczynku, tytuł zapłaty), jak i podmiotowym (np. dane identyfikacyjne podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, imię i nazwisko dziec-
ka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku, imię i nazwisko osoby do-
konującej zapłaty) są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy 
– jest dokumentem wystarczającym dla zastosowania tego zwolnienia. (…) W sytuacji, 
gdy pracownik w celu uzyskania dopłaty do wypoczynku dziecka przedłoży wniosek, 
z którego wynika, że dziecko nie ukończyło 18. roku życia, dowód zapłaty za pobyt 
dziecka na obozie, kolonii oraz wyciąg ze statutu organizatora lub oświadczenie or-
ganizatora, z którego wynika, że prowadzi on działalność w zakresie organizowania 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spełnione są wymogi z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (…)”. Należy zauważyć, że 
organy podatkowe za podmioty pro-
wadzące zorganizowany wypoczy-
nek uważają także biura podróży. 
I tak, według interpretacji z 5 mar-
ca 2013 r. (IBPBII/1/415–1073/12/
MK) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach stwierdził, że: „(…) do 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można m.in. 
te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, np.: biura turystyczne, biura podróży. Tym samym dopłata do wy-
poczynku dziecka, które przebywa na obozie zorganizowanym przez biuro podróży, 
podlega zwolnieniu z opodatkowania (…)”.

UWAGA!
Dopłata do wypoczynku zorganizowanego przez 
podmioty prowadzące w tym zakresie działalność 
dla dzieci i młodzieży do lat 18 sfinansowana z zfśs 
jest zwolniona z podatku w pełnej wysokości.
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Brak takiego limitu potwierdził Minister Finansów w interpretacji z 24 kwietnia 
2012 r. (DD3/033/61/CRS/11/PK-27). Według organu, sfinansowanie dopłat do wy-
poczynku lub pobytu na leczeniu, dzieci i młodzieży z: zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych jest w całości zwolnione z podatku, zaś z innych źródeł – jest zwol-
nione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Jeżeli zatem wypoczynek dzieci i młodzieży będzie spełniał omawiane warun-
ki, ale firma sfinansuje go ze środków obrotowych, zwolnieniu z podatku podlega 
kwota nie wyższa niż 760 zł. 

Jeśli chociaż jeden warunek uprawniający do zwolnienia z podatku nie zostanie 
spełniony, np. rodzice zorganizowali wypoczynek dziecku we własnym zakresie, 
to w przypadku, gdy dopłata pochodziła ze środków zfśs, możliwe będzie sko-
rzystanie ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 
o pdof (tj. do wysokości limitu 380 zł w roku podatkowym). 

4.16.	Świadczenia	na	podnoszenie	kwalifikacji	zawodowych
Z podstawy wymiaru składek i opodatkowania pracowników wyłączono war-

tość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę 
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, 
z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz 
za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmują-
cym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych 
(§ 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia składkowego).

Aby zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika mo-
gło być uznane za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, musi odbywać się z ini-
cjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jest to podstawowy warunek uprawnia-
jący do zwolnienia z podatku i składek. Gdyby pracownik kształcił się z własnej 
inicjatywy i bez zgody pracodawcy, wówczas wszelkie dodatkowe świadczenia 
otrzymane od zakładu pracy będą dla zatrudnionego przychodem podlegającym 
zarówno oskładkowaniu, jak i opodatkowaniu. 

Nabyta wiedza i umiejętności powinny mieć również związek z wykonywa-
niem przez pracownika pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowi-
sku. Organy podatkowe dopuszczają, aby taki związek mógł wystąpić również 
w przyszłości. 

PRZYKŁAD
Pracodawca zgodził się na dofinansowanie studiów podyplomowych pra-
cownika na jego wniosek. Miał przy tym na uwadze fakt, że wybrany przez za-
trudnionego kierunek studiów jest związany z inwestycją prowadzoną przez 
firmę. W związku z tym pracodawca zamierza wykorzystać wykształcenie 
i wiedzę pracownika zdobytą na studiach podyplomowych po zakończeniu 
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i uruchomieniu trwającej inwestycji. Pracownik nie był zatrudniony przy re-
alizacji inwestycji. Ponoszony przez pracodawcę koszt opłaty za studia po-
dyplomowe odbywane z inicjatywy pracownika (na które pracodawca wyraził 
zgodę), przy jednoczesnym związku zdobywanej wiedzy czy umiejętności 
z zakresem obowiązków pracownika (obecnie, a także w przyszłości), sta-
nowi dla pracownika dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. 
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 8 czerwca 2012 r., 
IBPBII/1/415–244/12/AA). 

Przepisy podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku dofinansowania do 
kosztów kształcenia pracownika nie przewidują obowiązku kierowania go na na-
ukę przez pracodawcę. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 4 maja 2011 r., IPPB4/415–124/11–2/MP, w której organ stwierdził, 
że: „(…) w przypadku dofinansowania przez pracodawcę kosztów na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych pracownika, bez znaczenia pozostaje fakt braku skiero-
wania udzielonego przez pracodawcę. Nowe regulacje zawarte w art. 1031–1036 
Kodeksu pracy różnicują zakres świadczeń przysługujących pracownikom w za-
leżności od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pra-
codawcy albo za jego zgodą, bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności 
z własnej inicjatywy (…)”.

W przypadku zatrudnienia osób kontynuujących naukę zwolnienie to nie ma 
zastosowania w zakresie kosztów poniesionych przed datą zatrudnienia pracow-
nika. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji 
z 20 kwietnia 2011 r., IPPB4/415–75/11–3/MP: „(…) w przypadku gdy pracodaw-
ca ponosi koszty kształcenia osoby, która rozpoczęła naukę przed datą zatrud-
nienie, nie można mówić o »podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika«. 
Nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych w ramach pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika. Wobec 
powyższego, wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych pracownika uzupełniającego wiedzę i umiejętności 
za zgodą pracodawcy, począwszy od daty zatrudnienia, poprzez okres pozosta-
wania w stosunku pracy, będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 
ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wartość do-
finansowania, jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundację poniesio-
nych przez niego kosztów nauki przed datą zatrudnienia, nie będzie korzystać ze 
zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób 
fizycznych (…)”.

Wynagrodzenia otrzymywane za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy 
oraz za czas urlopu szkoleniowego podlegają opodatkowaniu w pełnej wysokości. 
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Zwolnieniem z podatku i skła-
dek są objęte przyznane pra-
cownikowi podnoszącemu kwa-
lifikacje zawodowe dodatkowe 
świadczenia, w szczególności 
opłaty za kształcenie, przejazd, 
podręczniki i zakwaterowanie.

Pracodawca, który chce zo-
bowiązać pracownika do pozo-

stawania w zatrudnieniu przez określony czas po ukończeniu podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje 
zawodowe pisemną umowę, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Taka 
umowa może przewidywać częściową refundację kosztów kształcenia. 

PRZYKŁAD
Na wniosek dwóch pracowników pracodawca wyraził zgodę na finansowa-
nie w 50% kosztów 2-letnich studiów magisterskich. Pracownicy w ramach 
zawartej z pracodawcą odrębnej umowy zobowiązali się do terminowego 
zaliczenia egzaminów oraz pozostania w stosunku pracy z pracodawcą 
przez 2 lata od dnia zakończenia okresu, za który została wniesiona opłata. 
Kierunek studiów jest ściśle związany z zakresem obowiązków pracowni-
ków. Ich ukończenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz 
zwiększenie efektywności pracy. Wartość świadczeń przyznanych przez pra-
codawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego 
pracowników, uzupełniających wiedzę i umiejętności za zgodą pracodaw-
cy, jest w tych okolicznościach zwolniona z podatku na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 90 ustawy o pdof (m.in. interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie z 24 stycznia 2011 r., IPPB4/415–811/10–4/MP). 

Skutki przyznania pracownikowi świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych w zakresie składek i podatku

Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy  
lub za jego zgodą

Składki ZUS 
i podatek

płatny urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pra-
cy w celu punktualnego wzięcia udziału w zajęciach

TAK

opłaty za naukę pobierane przez szkołę, zwrot kosztów przejaz-
du, zakwaterowania i wyżywienia, koszty podręczników i innych 
materiałów szkoleniowych

NIE

inne świadczenia przyznane pracownikowi NIE

UWAGA!
Wynagrodzenia otrzymywane przez pracownika 
podnoszącego kwalifikacje zawodowe za czas zwol-
nienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas 
urlopu szkoleniowego podlegają opodatkowaniu 
w pełnej wysokości. 
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PODSTAWA	PRAWNA:
■● 1031–1036 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 208

■● art. 11, art. 11a, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26, pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 223

■● art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

■● art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 24

■● art. 2 pkt 1, art. 3, art. 5c, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. 2013 r., poz. 1645

■● § 2–4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. 
Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

■● § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 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. Nr 27, poz. 271; ost.zm. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 61, poz. 308

■● § 2–3, § 7–9, § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w spra-
wie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167

	 	 Mariusz	Pigulski –  ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny 
kadrowo-płacowej

Krzysztof	Rustecki –  ekonomista, od wielu lat specjalizuje się w zagadnie-
niach prawa podatkowego i rozliczania pracowników, 
autor licznych publikacji z tej tematyki

IS
S

N
	1

7
3

1
-9

9
6

X
N

a
kł

a
d

:	
5

2
7

2
	e

g
z.




