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SkuTkI PRzyznanIa PRaCownIkom  
ŚwIadCzEń nIEodPłaTnyCh  

wSTĘP

Przychodem.ze.stosunku.pracy.są.nie.tylko.wynagrodzenia,.ale.także.świadcze-
nia.pieniężne.ponoszone.za.pracownika,.jak.i.wartość.innych.świadczeń.nieod-
płatnych.oraz.świadczeń.częściowo.odpłatnych..Przepisy.podatkowe.nie.defi-
niują. pojęcia. „świadczenie. nieodpłatne”,. regulują. jedynie. sposoby. ustalenia.
jego.wartości..Z.tego.względu.niejednokrotnie.dochodziło.do.sporów.na.temat.
prawidłowości.rozliczania.tych.świadczeń.uzyskiwanych.przez.pracowników.

Od.wielu.lat.wątpliwości.pracodawców.budzi.prawidłowy.sposób.rozli-
czania.podatku.dochodowego.(i. jednocześnie.składek.ZUS).od.nieodpłat-
nych. świadczeń. uzyskiwanych. przez. ich. pracowników.. Kwestia. ta. była.
przedmiotem. licznych. interpretacji. wydawanych. przez. organy. podatkowe.
oraz.wyroków.sądów.administracyjnych..Z.uwagi.na.rozbieżności.interpre-
tacyjne.dotyczące.sposobu.opodatkowywania.nieodpłatnych.świadczeń.pra-
cowniczych.pracodawcy.z.niecierpliwością.czekali.na.rozstrzygnięcia.Try-
bunału. Konstytucyjnego. w. tym. zakresie.. Trybunał. wydał. 8. lipca. 2014. r..
wyrok. (K. 7/13,. Dz.U.. z. 2014. r.. poz.. 947),. w. którym. orzekł. o. zgodności.
z.Konstytucją.RP.przepisów.dotyczących.przychodów.pracowników.z.tytu-
łu.nieodpłatnych.świadczeń..Trybunał.zaznaczył.jednak,.że.dotyczy.to.tylko.
takich.świadczeń,.które.stanowią.dla.pracownika.przysporzenie.majątkowe.
o.indywidualnie.określonej.wartości.

A.zatem.nie.wszystkie.nieodpłatne.świadczenia,.które.pracodawca.prze-
kazuje. pracownikom,. powodują. powstanie. opodatkowanego. przychodu.
z.tego.tytułu..Znaczenie.ma.bowiem,.czy.taki.bonus.został.m.in..przyznany.
za.zgodą.pracownika. i. spowodował. zaoszczędzenie.przez.niego.wydatku..
Taka. sytuacja.powoduje. jednocześnie,. że.nie.każde. takie. świadczenie.bę-
dzie.oskładkowane.i.wliczane.do.podstawy.zasiłkowej.

nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników 
w wyroku Trybunału konstytucyjnego

Wyrok.Trybunału.Konstytucyjnego.jest.wyrokiem.interpretacyjnym,.który.
zawiera.wskazówki,.jak.stosować.przepisy.ustawy.o.podatku.dochodowym.
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od.osób.fizycznych.(dalej:.ustawy.o.pdof).w.zakresie.ustalania.przychodu.
z. tytułu. nieodpłatnych. świadczeń.. Wytyczne. Trybunału. pozwalają. precy-
zyjniej.niż.do.tej.pory.odróżniać.świadczenia.opodatkowane.od.niepodlega-
jących.podatkowi..Jeżeli.pracodawca.ma.pewność,.że.zgodnie.z.wykładnią.
Trybunału. Konstytucyjnego. nie. ma. możliwości. rozpoznania. przychodu.
z.tytułu.nieodpłatnych.świadczeń.i.w.związku.z.tym.nie.pobierze.zaliczki.
na.podatek.od.takiego.świadczenia,.to.podczas.ewentualnego.sporu.w.tym.
zakresie.przed.WSA.lub.NSA.powinien.powołać.się.na.ten.wyrok.i.złożyć.
wniosek. o. zastosowanie. sposobu. interpretacji. przepisów,. który. będzie.
zgodny.z.Konstytucją..Czy.ten.sposób.stosowania.wyroku.zostanie.zaakcep-
towany.przez.sądy.administracyjne,.okaże.się.w.najbliższym.czasie.

  Trybunał konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (k 7/13) 
określił, jak należy stosować przepisy ustawy o pdof w zakre-
sie ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Szeroki katalog świadczeń podlegających opodatkowaniu

Dla.wyroku.Trybunału.Konstytucyjnego.w.zakresie.możliwości.opodatkowania.
przychodów.pracowniczych.kluczowy.jest.art..12.ust..1.ustawy.o.pdof..Zgodnie.
z.tym.przepisem,.za.przychody.m.in..ze.stosunku.pracy.uznaje.się.wszelkiego.
rodzaju.wypłaty.pieniężne.oraz.wartość.pieniężną.świadczeń.w.naturze.bądź.ich.
ekwiwalenty,.bez.względu.na.źródło.finansowania.tych.wypłat.i.świadczeń.

Katalog. ten.obejmuje.m.in..wynagrodzenia.zasadnicze,.wynagrodzenia.za.
godziny.nadliczbowe,.różnego.rodzaju.dodatki,.nagrody,.ekwiwalenty.za.nie-
wykorzystany.urlop.i.wszelkie.inne.kwoty.niezależnie.od.tego,.czy.ich.wartość.
została.z.góry.ustalona,.a.ponadto.świadczenia.pieniężne.ponoszone.za.pracow-
nika. oraz. wartość. innych. nieodpłatnych. świadczeń. lub. świadczeń. częściowo.
odpłatnych..Przychodem.jest.także.świadczenie.nieplanowane.wcześniej,.które.
pracodawca.przekazał.pracownikowi.i.pracownik.takie.świadczenie.przyjął.

Nie ma zgody na automatyczne opodatkowanie świadczeń 
przez organy podatkowe
Ze.względu.na.to,.że.art..12.ust..1.ustawy.o.pdof.obejmuje.bardzo.szeroki.
zakres.zdarzeń.powodujących.przysporzenie.majątkowe,.często.jest.automa-
tycznie.stosowany.przez.organy.podatkowe..Przyjmują.one,.że.każde.świad-
czenie.pracodawcy.na.rzecz.pracownika.zarówno.nieodpłatne,.jak.i.fakulta-
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tywne. jest. opodatkowane.. Trybunał. nie. zgodził. się. z. tym. stanowiskiem..
Sędziowie.uznali,. że.mimo.bardzo. szerokiego. rozumienia.przychodów.ze.
stosunku.pracy.nie.każde.świadczenie.spełnione.przez.pracodawcę.na.rzecz.
pracownika.bez.ustalonej.za.nie.zapłaty.podlega.opodatkowaniu.

Wyrok.Trybunału.Konstytucyjnego.powinien.spowodować.zmianę.sposobu.
przeprowadzania.dowodów.przez.organy.podatkowe.. Istotne. jest. nie. to,. czy.
pracodawca.zapewnił.pracownikowi.świadczenie.nieodpłatne,.ale.czy.pracow-
nik.faktycznie.z.niego.skorzystał.i.stanowiło.ono.dla.niego.wymierną.korzyść.

wskazówki Trybunału konstytucyjnego w zakresie 
uznawania nieodpłatnych świadczeń za przychód 
pracownika

Zgodnie ze wskazówkami Trybunału  Konstytucyjnego,  
za przychód pracownika mogą być uznane takie nieodpłatne 

świadczenia, które*:

zostały spełnione za zgodą pracownika  
(skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)

zostały spełnione w interesie pracownika  
(a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu 

korzyść w postaci powiększenia aktywów  
lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść

spowodowały korzyść wymierną i przypisaną indywi-
dualnie pracownikowi (nie jest ona ogólnodostępna)

* Należy przyjąć, że wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Wynagrodzenie za pracę a świadczenia nieodpłatne według 
Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał.Konstytucyjny.dokonał.wyraźnego.podziału.świadczeń.otrzymy-
wanych.przez.pracownika.do.celów.ustalenia.przychodu,.na:
n. .wypłatę.pensji.oraz
n. .przekazanie.nieodpłatnego.świadczenia.

Pracodawcy.w.sporach.z.organami.podatkowymi.powinni.wskazywać.na.
ten.podział..W.przypadku.pensji.bez.znaczenia.jest.to,.czy.została.ona.ode-
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brana,. jeżeli.pracownik.miał. taką.możliwość..Wypłata.wynagrodzenia.nie.
musi.mieć.cech.realnego.świadczenia,.aby.pracodawca.miał.obowiązek.po-
brać.od.niej.zaliczkę.na.podatek..Pracownik.nie.musi.zatem.odebrać.pensji,.
aby.z.tego.tytułu.powstał.po.jego.stronie.przychód..Inaczej.jest.w.przypad-
ku.świadczeń.nieodpłatnych.–.aby.były.doliczone.do.przychodu.i.opodatko-
wane,.pracownik.musi.je.otrzymać..Trybunał.stwierdził,.że.(...).świadczenia 
w naturze i inne nieodpłatne świadczenia – w przeciwieństwie do pieniędzy 
i wartości pieniężnych – są traktowane jako przychód wyłącznie pod warun-
kiem, że są „otrzymane”, co ma wskazywać na bezwzględnie – w odniesie-
niu do tego przychodu – wymagany realny charakter świadczenia. W odnie-
sieniu do pieniędzy (wartości pieniężnych) owo skonkretyzowanie 
i przypisanie ich jako przychodu będącego podstawą opodatkowania jest 
możliwe bez elementu realnego, tj. wydania sumy podatnikowi: wystarczy, 
że określona kwota pojawi się na liście płac i będzie do dyspozycji pracow-
nika. Jest oczywiste, że kwota ta stanowi korzyść pracownika. Natomiast  
– w odniesieniu do innych nieodpłatnych świadczeń – bez elementu realne-
go w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przy-
chodu. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego 
świadczenia, brak podstaw do określenia jego wysokości (...).

Przykład

Pracodawca rozwiązał z Karolem G. umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu nie-
usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Pracownik nie odebrał ostatniej pensji w kwo-
cie 3000 zł. Wynagrodzenie (pomniejszone o wszelkie obciążenia publicznoprawne) było 
do dyspozycji pracownika w kasie firmy. Nieodebranie pensji przez Karola G. nie powoduje 
korekty dokonanych rozliczeń względem ZUS i fiskusa. W ostatnim miesiącu pracy pra-
cownik miał zapewnioną możliwość korzystania z firmowego dowozu do pracy. Wartość 
tego świadczenia to 80 zł. Pracownik nie skorzystał w tym miesiącu z dowozów. Zatem 
świadczenie 80 zł nie zostanie obciążone należnościami publicznoprawnymi.

Świadczenia obowiązkowe i fakultatywne po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego
Trybunał.Konstytucyjny.dokonał.zestawienia.nie.tylko.pensji.ze.świadcze-
niami.nieodpłatnymi,.ale.też.świadczeń.fakultatywnych.z.obligatoryjnymi..
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Świadczenia.dobrowolnie.spełniane.przez.pracodawcę.są.opodatkowane,.na-
tomiast.te,.do.których.zapewnienia.pracodawca.jest.zobowiązany.na.podsta-
wie.przepisów.prawa,.są.zwolnione.z.podatku.(odpowiednio.np..abonamen-
ty.medyczne.i.świadczenia.bhp)..Trybunał.dostrzegł.problem.w.rozpoznaniu.
świadczeń,.które.mieszczą.się.między.świadczeniami.obligatoryjnymi.a.fa-
kultatywnymi..Podzielił. także.świadczenia. fakultatywne.na.opodatkowane.
i.zwolnione.z.opodatkowania.

Kryterium,.za.pomocą.którego.można,.według.wskazówek.Trybunału.Kon-
stytucyjnego,.rozpoznać.świadczenia.nieodpłatne.podlegające.opodatkowaniu,.
jest.obiektywna.ocena,.czy.świadczenie.zostało.spełnione.w.interesie.pracow-
nika..Taka.sytuacja.ma.miejsce.wtedy,.gdy.stanowi.ono.realne.przysporzenie.
majątkowe.(korzyść),.którego.efekt.jest.widoczny.w.majątku.pracownika.

ustalanie korzyści majątkowej z tytułu nieodpłatnych 
świadczeń w wyroku Trybunału konstytucyjnego  
z 8 lipca 2014 r.

Efektem. otrzymania. nieodpłatnych. świadczeń. w. formie. rzeczowej. lub.
usługi.jest.zaoszczędzenie.wydatków,.które.prawo.podatkowe.musi.trakto-
wać.na. równi.z.przyrostem.majątku..Wprowadzenie. tego.kryterium.ozna-
cza,.że.trzeba.sprawdzić,.czy.pracownik.chciałby.zakupić.świadczenie.iden-
tyczne. jak. zapewnione. mu. przez. pracodawcę.. Należy. też. sprawdzić,. czy.
pracownik. musiałby. uszczuplić. swój. majątek,. gdyby. takiego. świadczenia.
nie.otrzymał.od.pracodawcy..Przykładowo,.taki.obowiązek.istnieje.przy.do-
jazdach.do.pracy.–.bez.dofinansowania.pracodawcy.pracownik,.nawet.nie.
chcąc,. musi. ponieść. związane. z. tym. wydatki. (może. jedynie. szukać. tań-
szych.sposobów.dojazdu,.np..rezygnując.z.samochodu.na.rzecz.roweru).

Opodatkowane.są.świadczenia.nieodpłatne,.których.jedynym.celem.było.za-
pewnienie.pracownikom.rozrywki.i.pracownik.skorzystał.z.nich.dobrowolnie.

Nieodpłatne świadczenia uzyskane od pracodawcy należy rozpatrywać 
jak przychód podlegający opodatkowaniu, gdy powodują korzyść  

majątkową, która może wystąpić w dwóch postaciach:

powiększenia aktywów posiadanych  
przez pracownika, co jest zazwyczaj skut-

kiem wypłaty pensji

zaoszczędzenia wydatków przez pracownika, 
co może być następstwem przekazania  

zatrudnionemu świadczenia rzeczowego  
lub w formie usługi
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Przykład

Pracodawca zapewnił 5 najbardziej wydajnym pracownikom możliwość odbycia 
szkolenia na kursie spadochronowym. Koszt szkolenia dla jednej osoby to 4000 zł. 
Pracodawca podpisał z pracownikami umowę, że po odbyciu kursu przedstawią 
zaświadczenie o jego odbyciu. W ten sposób pracodawca jako płatnik uzyskał po-
twierdzenie, że pracownicy otrzymali nie tylko możliwość odbycia szkolenia, ale też 
skorzystali z niej. Od 4000 zł pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. 
Jego postępowanie było prawidłowe.

Kryteria ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń 
wskazane przez Trybunał Konstytucyjny
Przez. inne. nieodpłatne. świadczenia. Trybunał. Konstytucyjny. uznał. świad-
czenia.rozumiane.jako.wyłącznie.przysporzenie.majątkowe.o.indywidualnie.
określonej.wartości,.otrzymane.przez.pracownika..Wskazał.przy.tym.3.kry-
teria,.jakimi.musi.kierować.się.pracodawca,.ustalając.przychód.z.tego.tytułu.

kryteria ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń 
wskazane przez Trybunał konstytucyjny

Kryteria ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń 

świadczenie powinno być przysporzeniem 
majątkowym dla pracownika

nie można ustalić wartości świadczenia  
w formie ryczałtu w takiej samej  

wysokości dla ogółu pracowników

pracownik skonsumował świadczenie,  
faktycznie je wykorzystał 

1. świadczenie musi mieć wartość

2. Wartość świadczenia należy ustalić  
indywidualnie dla każdego pracownika

3. Pracownik musi otrzymać świadczenie
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W.zależności.od.typu.świadczenia.różne.będzie.określanie.jego.wartości.
i.różnie.może.przebiegać.proces.rozpoznania.świadczenia.w.zakresie,.czy.
wystąpił. obowiązek. podatkowy.. Wyroku. Trybunału. nie. należy. rozumieć.
w.ten.sposób,.że.automatycznie.niekonstytucyjne.będą.wszelkie.przypadki,.
kiedy.organ.podatkowy.nie.dotrzyma.przesłanek.wskazanych.przez.sędziów..
Pracodawca,.w.razie.sporu,.powinien.podnieść.przed.sądem.administracyj-
nym.niezgodność.decyzji.organu.podatkowego.(wydanej.w.praktyce.prze-
ciwko. płatnikowi,. a. nie. podatnikowi). z. przesłankami. wskazanymi. przez.
Trybunał.Konstytucyjny.

konsekwencje niespełnienia kryteriów przychodu 
z nieodpłatnych świadczeń wskazanych w wyroku 
Trybunału konstytucyjnego

Niespełnienie kryterium 
przychodu określonego przez 

Trybunał Konstytucyjny
Przykład

świadczenie nie spowodowa-
ło przysporzenia w majątku 
pracownika

W czasie wyjazdu integracyjnego pracownik skoczył na 
bungee na koszt pracodawcy (skok kosztował 100 zł). W jego 
zakładzie pracy wyjazd integracyjny jest traktowany jako obo-
wiązkowy. Należy uznać, że z tego tytułu po stronie pracownika 
nie powstanie przychód, który należy opodatkować, jeżeli nie 
ma pewności, że pracownik prywatnie zapłaciłby za skok na 
bungee.

świadczenie nie miało indy-
widualnej wartości albo tej 
wartości nie udało się ustalić

Jeden z pracowników skorzystał z dojazdu do pracy firmowym 
autobusem 10 razy, a inny pracownik 3 razy. Od obu pracowni-
ków organ podatkowy domaga się podatku od 70 zł ustalonych 
jako wartość miesięcznego dojazdu do pracy.
Organ podatkowy najprawdopodobniej wygra spór z płatnikiem, 
jeżeli pracownik wyraził zgodę na korzystanie z dojazdów przez 
cały miesiąc, mimo że faktycznie z nich nie korzystał. Pracodaw-
ca na podstawie tej zgody zapewnił pracownikowi świadczenie 
podobne do biletu miesięcznego i pracownik je przyjął. Jeżeli 
jednak pracownik wyraził zgodę na korzystanie z dojazdów 
incydentalnie, kilka razy w miesiącu, bez wskazania, kiedy i na 
jakiej trasie, to w razie sądowego sporu z fiskusem można 
przyjąć, że wyrok sądu będzie korzystny dla płatnika.

Pracownik nie otrzymał nieod-
płatnego świadczenia

Pracownik dojeżdżał do pracy rowerem, rezygnując z możliwo-
ści dojazdu firmowym autobusem. Organ podatkowy domaga 
się podatku z uwagi na to, że pracownik mógł jeździć autobu-
sem i zrezygnował z tej możliwości. Należy przyjąć, że płatnik 
może przegrać spór z fiskusem, jeżeli pracownik wyraził zgodę 
na korzystanie z dojazdów przez cały miesiąc i nie poinformo-
wał pracodawcy o wyborze roweru jako środka transportu.
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Świadczenia pozapłacowe w podstawie 
opodatkowania

Impreza integracyjna
Dotychczas.w.kwestii.spotkań.integracyjnych.organy.podatkowe.prezento-
wały.bardzo. rygorystyczne. stanowisko,.nakazując.płatnikom.opodatkowy-
wanie.wartości. takiego.świadczenia..Przykładowo,.Dyrektor. Izby.Skarbo-
wej. w. Bydgoszczy. w. interpretacji. indywidualnej. z. 31. sierpnia. 2009. r..
(ITPB1/415–501/09/PSZ).stwierdził,.że.(...).nie można zgodzić się ze stano-
wiskiem Spółki, iż w związku z tym, że wydatki na organizację spotkań szko-
leniowo-integracyjnych i okolicznościowych ustalone są w sposób zryczał-
towany, to nie jest możliwe w żaden sposób ustalenie faktycznej kwoty 
dofinansowania dla poszczególnych pracowników. Sposób ustalenia wyso-
kości kwoty obciążającej Spółkę (pracodawcę) z tytułu organizacji imprezy 
nie ma bowiem znaczenia dla możliwości ustalenia wysokości świadczenia 
przypadającego na pracownika biorącego udział w tego typu imprezie (...).

Korzystne.dla.płatników.stanowisko.w.tej.sprawie.zajął.WSA.w.Warsza-
wie.w.wyroku.z.16.czerwca.2009.r..(III.SA/Wa.412/09):.(...).w przypadku, 
gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyski-
wanych przez konkretnego pracownika, czyli w takim, jak w niniejszej spra-
wie, gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo za wszystkich pracowników bez 
względu na to, czy pracownik ze świadczeń korzystał, czy też nie korzystał, 
brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przycho-
du uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów spotkania 
integracyjnego. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście 
otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość.(...).

W.ocenie.WSA.w.Warszawie,.wskazany.przez.będący.stroną.postępowa-
nia.organ.podatkowy. sposób.obliczenia.wartości. świadczenia.uzyskanego.
przez.pracownika.z.tytułu.udziału.w.imprezie.integracyjnej.jest.niezgodny.
z. przepisami. podatkowymi.. Według. organu. podatkowego. wartość. świad-
czenia.należy.obliczyć,.dzieląc.kwotę.zapłaconą.przez.podatnika.przez.licz-
bę. pracowników. uczestniczących. w. spotkaniu. integracyjnym.. Natomiast.
wartość. pieniężną. świadczeń. w. naturze,. innych. nieodpłatnych. świadczeń.
lub. świadczeń. częściowo.odpłatnych.ustala. się.według. zasad.określonych.
w.art..12.ust..2.oraz.w.art..11.ust..2–2b.ustawy.o.pdof,.w.zależności.od.ro-
dzaju.uzyskanego.świadczenia..Jeśli.zatem.nie.jest.możliwe.obliczenie.war-
tości.świadczenia.według.zasad.określonych.w.przepisach.ustawy.o.podat-
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ku. dochodowym. od. osób. fizycznych,. nie. można. pracownikowi. przypisać.
przychodu.podlegającego.opodatkowaniu.

zasady wyceny nieodpłatnych świadczeń do celów 
podatkowych

Przedmiot świadczenia Sposób wyceny
jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi 
wchodzące w zakres działalności gospo-
darczej dokonującego świadczenia

według cen stosowanych wobec innych odbiorców

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi 
zakupione

według cen zakupu

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udo-
stępnienie lokalu lub budynku

według równowartości czynszu, jaki przysługiwał-
by w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub 
budynku

w innych przypadkach niż wyżej wymie-
nione

na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub 
praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględ-
nieniem w szczególności ich stanu i stopnia 
zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia

Trybunał.Konstytucyjny.w.wyroku.z.8.lipca.2014.r..określił.warunki,.któ-
rych.spełnienie.przez.strony.stosunku.pracy.powoduje,.że.doszło.do.powsta-
nia.przychodu.po.stronie.pracowników..Trybunał.stwierdził,.że.nie.można.
przypisać.pracownikom.przychodu.w.sytuacji,.gdy.nie.jest.możliwe.stwier-
dzenie,.czy.pracownik. rzeczywiście.otrzymał.świadczenie. i. jaka. jest. jego.
wartość..W.przypadku.nieodpłatnych.świadczeń.muszą.być.one.faktycznie.
otrzymane,.w.przeciwieństwie.do.pieniędzy. i.wartości. pieniężnych,. które.
mogą.być.nie.tylko.otrzymane,.ale.również.postawione.do.dyspozycji.

Przykład

Spółka zorganizowała z okazji 10-lecia istnienia bal, na który zaproszono wszyst-
kich pracowników. Koszt balu wyniósł 50 000 zł. Na uroczystości pojawiło się  
50 pracowników. Po stronie każdej z przybyłych osób może powstać przychód z ty-
tułu nieodpłatnych świadczeń w kwocie 1000 zł podlegający opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym (50 000 zł : 50). Jednak na podstawie wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z 8 lipca 2014 r. należy stwierdzić, że uczestnictwo w imprezie integracyjnej 
nie jest przychodem pracownika. Fiskus nie może zakładać, że gdyby pracodawca 
nie zorganizował balu, pracownik opłaciłby w nim uczestnictwo z własnych środków.
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Sprzedaż towarów po preferencyjnej cenie

Pracodawcy.dość.często.sprzedają.pracownikom.po.preferencyjnej.cenie.to-
wary,.których.są.producentem.albo.pośrednikiem.w.sprzedaży..Oznacza.to.
powstanie. po. stronie. zatrudnionych. przychodu. z. tytułu. świadczenia. czę-
ściowo. nieodpłatnego.. Wysokość. otrzymanego. świadczenia. jest. różnicą.
między. ceną. rynkową. a. ceną. zapłaconą. przez. pracownika.. Od. powstałej.
różnicy.należy.pobrać.zaliczkę.na.podatek.

Potwierdzają.to.również.organy.podatkowe,.m.in..Dyrektor.Izby.Skarbowej.
w.Poznaniu.w.interpretacji.z.22.lutego.2013.r..(ILPB1/415–1139/12–2/AMN):.
(...).w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie udzielał rabatów cenowych na towary 
sprzedawane w sklepach Spółki w ramach akcji promocyjnej skierowanej do 
pracowników, a jednocześnie nie będzie udzielał rabatów cenowych w takiej sa-
mej wysokości na towary sprzedawane w sklepach Spółki potencjalnym kupują-
cym, którzy nie będą jednocześnie pracownikami Spółki, wówczas przedmiotowy 
program nie będzie dotyczył szerokiego grona klientów Spółki, a jedynie ograni-
czonego kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w programie, tj. pracowni-
ków Spółki. Po stronie pracowników powstaje zatem przysporzenie majątkowe.

W tej sytuacji nie budzi wątpliwości, iż w momencie dokonywania zaku-
pów w sklepach Spółki pracownik występuje w podwójnej roli, tj. jako pra-
cownik i jako klient (dokonując zakupów na podstawie cywilnoprawnej umo-
wy sprzedaży). Zauważyć jednak należy, iż dokonując zakupów, osoba taka 
cały czas pozostaje w stosunku służbowym z podmiotem, u którego ich doko-
nuje. W konsekwencji przysporzenie od takiego podmiotu nawet wynikające 
z realizacji umowy cywilnoprawnej przyznane jest z racji istniejącego sto-
sunku pracy. Zatem udzielone pracownikom rabaty stanowią dla nich podle-
gający opodatkowaniu przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako świadczenia 
częściowo odpłatne. Przychód ten powstaje w momencie wykorzystania ra-
batów, tj. dokonania zakupów po cenach uwzględniających rabat (...).

Przykład

Jan R. zatrudniony w firmie zajmującej się sprzedażą detaliczną rowerów ma możli-
wość nabycia roweru w preferencyjnej cenie 1500 zł, podczas gdy jego cena dla po-
zostałych klientów wynosi 2000 zł. Różnicę wynikającą z ceny roweru należy zaliczyć 
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do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wysokość otrzymanego świadcze-
nia jest różnicą między ceną rynkową a ceną zapłaconą przez pracownika, czyli w tej 
sytuacji 500 zł. Od powstałej różnicy należy pobrać zaliczkę na podatek.

Jednak.wykorzystanie.rabatów,.tj..dokonanie.zakupów.po.cenach.uwzględ-
niających.rabat,.nie.zawsze.będzie.stanowiło.dla.pracowników.przychód.pod-
legający.opodatkowaniu..Nie.stanie.się.tak.w.sytuacji,.gdy.krąg.podmiotów.
uprawnionych.do.korzystania.ze.zniżki.promocyjnej.nie.będzie.ograniczony.
wyłącznie.do.pracowników.firmy..Będzie.tak,.gdy.pracodawca:
n. .udzieli.rabatów.cenowych.na.towary.sprzedawane.w.sklepach,.np..w.ra-

mach.akcji.promocyjnej.skierowanej.do.pracowników,.oraz
n. .będzie.udzielał.rabatów.cenowych.w.takiej.samej.wysokości.na.towary.sprze-

dawane.w.sklepach.–.w.ramach.akcji.promocyjnej.skierowanej.do.innego.kręgu.
potencjalnych.kupujących,.którzy.nie.będą.jednocześnie.jego.pracownikami.
Takie.stanowisko.potwierdził.Dyrektor.Izby.Skarbowej.w.Łodzi.w.interpre-

tacji.indywidualnej.z.23.września.2013.r..(IPTPB1/415–458/13–2/DS),.w.której.
stwierdził,.że.(...).skutkiem uzyskania rabatu jest obniżenie ceny zakupu towa-
rów. Ponadto przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu 
uprawnionych do korzystania z rabatu cenowego, a zatem krąg uprawnionych 
do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Jeśli zatem grono be-
neficjentów – podmiotów korzystających z rabatów – nie będzie ograniczone 
wyłącznie do pracowników, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych u uczestników programu nie powstanie.

Podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze 
stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych), decyduje okoliczność, czy 
może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, 
czy także inna osoba niezwiązana z pracodawcą.

W konsekwencji korzystanie na jednakowych warunkach z programu raba-
towego przez pracowników Spółki wraz z innymi uprawnionymi, także tymi 
niezwiązanymi ze Spółką, jest neutralne podatkowo dla pracowników Spółki.

Zatem po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosun-
ku pracy podlegający opodatkowaniu, a Spółka nie będzie zobowiązana 
w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na po-
datek dochodowy od osób fizycznych.(...).
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Samochód służbowy do celów prywatnych

Od.1.stycznia.2015.r..zacznie.obowiązywać.ustawa.z.7.listopada.2014.r..o.ułatwie-
niu.wykonywania.działalności.gospodarczej..Przewiduje.ona.zastąpienie.obecne-
go.systemu.rozliczania.podatku.dochodowego.z.tytułu.użytkowania.przez.pracow-
nika.pojazdu.służbowego.do.celów.prywatnych.systemem.ryczałtowym..Kwota.
ryczałtu.będzie.uzależniona.od.pojemności.silnika.używanego.pojazdu.służbowe-
go..Miesięczny.ryczałt.od.wykorzystywanych.samochodów.o.pojemności.silnika.
do.1600.cm3.ma.wynosić.250.zł,.a.dla.pojazdów.o.wyższej.pojemności.–.400.zł..

  od 1 stycznia 2015 r. ryczałt z tytułu wykorzystywania samo-
chodu służbowego wynosi: 
n 250 zł miesięcznie – dla samochodu o pojemności sko-
kowej silnika wynoszącym do 1600 cm3, 
n 400 zł miesięcznie – dla samochodu o pojemności sko-
kowej silnika wyższej niż 1600 cm3.

W. przypadku. wykorzystywania. samochodu. służbowego. do. celów. pry-
watnych.przez.część.miesiąca.wartość.świadczenia.ustalana.będzie.za.każ-
dy.dzień.wykorzystywania.samochodu.do.celów.prywatnych.–.w.wysokości.
1/30.wyżej.wymienionych.kwot.

Przykład

Pracownik planuje wyjazd do rodziny w terminie od 4 do 11 stycznia 2015 r. Praco-
dawca zgodził się na wykorzystanie do wyjazdu samochodu służbowego o pojem-
ności silnika 2000 cm

3
. Miesięczny ryczałt od wykorzystywania takiego samochodu 

wynosi 400 zł. Oznacza to, że wartość nieodpłatnego świadczenia wyniesie:
400 zł : 30 x 8 dni = 106,67 zł.
Płatnik powinien doliczyć 106,67 zł do przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych.

  w razie wykorzystywania przez pracownika samochodu 
służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, 
wartość świadczenia za każdy dzień korzystania z samo-
chodu wynosi 1/30 ryczałtu.
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Do.końca.2014.r..należy.stosować.dotychczasowe.zasady.korzystania.ze.
służbowego.samochodu..Korzyść,.jaką.w.związku.z.tym.osiągnął.pracow-
nik,.pracodawca.powinien.odpowiednio.wycenić,.gdyż.od.tak.przekazanego.
świadczenia.należy.pobrać.zaliczkę.na.podatek.

Wartość.świadczeń.polegających.na.nieodpłatnym.korzystaniu.z.cudze-
go. mienia. należy. ustalać. na. podstawie. cen. rynkowych. stosowanych. przy.
świadczeniu.usług.lub.udostępnianiu.rzeczy.albo.praw.tego.samego.rodza-
ju.lub.gatunku,.z.uwzględnieniem.w.szczególności.ich.stanu.i.stopnia.zu-
życia.oraz.czasu.i.miejsca.udostępnienia.(art..11.ust..2a.pkt.4.ustawy.o.pdof)..
A. zatem. przy. ustalaniu. przychodu. z. tytułu. udostępnienia. pracownikowi.
samochodu. służbowego. do. celów. prywatnych. pracodawca. powinien.
uwzględnić:
n. markę.samochodu.i.jego.wyposażenie,
n. rok.produkcji,
n. stan.techniczny,
n. przebieg.

Wymienione.elementy.powinien.następnie.porównać.do.cen.usług.świad-
czonych. przez. podmioty. działające. na. terenie. prowadzenia. działalności.
przez.firmę.lub.miejsca.świadczenia.pracy.przez.pracownika,.zajmujące.się.
wynajmem. samochodów,. których. parametry. odpowiadają. parametrom. sa-
mochodu.wykorzystywanego.przez.pracownika..

Przykład 

Piotr B. po godzinach pracy korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych 
(odbieranie dzieci z przedszkola, zakupy). Dla wszystkich przejechanych tras prowa-
dzi ewidencję czasu przejazdów. Na jej podstawie na koniec miesiąca ustalano łącz-
ny czas używania przez pracownika samochodu do celów prywatnych i wyliczono, że 
gdyby chciał wypożyczyć samochód z miejscowej wypożyczalni, musiałby zapłacić 
1000 zł. Tak ustalony przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń należy doliczyć do 
pozostałych przychodów pracownika ze stosunku pracy i pobrać zaliczkę na podatek 
dochodowy.

Bezpłatne paliwo od pracodawcy
Jeżeli.pracownik.otrzymuje.bezpłatnie.paliwo.do.wykorzystania.w.celach.
prywatnych,.jest.to.dla.niego.przychód.
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Przykład 

Michał B. otrzymał od pracodawcy z jego zasobów 50 litrów benzyny (E95) do wyko-
rzystania w celach prywatnych. Pracodawca zakupił paliwo po 4,94 zł za litr. Wartość 
247,00 zł (50 litrów x 4,94 zł) będzie stanowiła dla pracownika przychód z tytułu 
nieodpłatnych świadczeń, który należy opodatkować.

Prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę
Wydatki.poniesione.na.zakup.prezentu.dla.pracownika.przechodzącego.na.eme-
ryturę.nie.zostały.wymienione.w.katalogu.zwolnień.podatkowych..Jest.to.bowiem.
forma.dodatkowego.wynagrodzenia.za.pracę..Wartość.otrzymanego.świadczenia.
w.naturze.pracodawca.powinien.doliczyć.do.innych.przychodów.ze.stosunku.pra-
cy.uzyskanych.przez.pracownika.w.danym.miesiącu.i.od.łącznej.kwoty.dochodów.
obliczyć,.pobrać.i.przekazać.do.urzędu.skarbowego.zaliczkę.na.podatek.

Takie.stanowisko.potwierdzają.organy.podatkowe,.m.in..Dyrektor.Izby.Skarbo-
wej.w.Warszawie.w.interpretacji.indywidualnej.z.22.listopada.2012.r..(IPPB2/415–
785/12–4/AK):. (...). wręczenie pracownikom przechodzącym na emeryturę lub 
obchodzącym jubileusz upominków, nawet o niewielkiej wartości, stanowić będzie 
nieodpłatne świadczenie dla tych osób. Powyższe spowoduje powstanie przychodu 
podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód podatkowy nie 
powstanie jedynie w sytuacji wręczenia bukietu kwiatów, albowiem tego rodzaju 
czynność nie ma charakteru przekazania towaru o konkretnej wartości użytkowej. 
Dlatego też nie można przyjąć, iż jest to przychód z tytułu nieodpłatnych świad-
czeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód powstały po stronie pracowników Wnioskodawcy podlega opodat-
kowaniu na zasadach ogólnych jako przychód ze stosunku pracy. Obliczoną 
wartość świadczeń, przypadających na pracownika, należy doliczyć do wyna-
grodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej wartości 
obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad 
przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie 
z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Przykład

Jarosław T. w listopadzie 2014 r. przeszedł na emeryturę. Pracodawca ze względu 
na długoletnią współpracę w ramach podziękowań podarował byłemu pracowniko-
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wi prezent rzeczowy o wartości 3000 zł. Kwota ta została doliczona do przychodów 
ze stosunku pracy uzyskanych przez pracownika w listopadzie i od łącznej kwoty 
dochodów obliczono, pobrano oraz przekazano do urzędu skarbowego zaliczkę na 
podatek. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Inaczej.należy.postąpić.w.sytuacji,.gdy.pracownik.posiada.status.emery-
ta..Wówczas.przychód.z.tego.tytułu.jest.zwolniony.z.opodatkowania.do.wy-
sokości.nieprzekraczającej.w.roku.podatkowym.kwoty.2280.zł.(art..21.ust..1.
pkt.38.ustawy.o.pdof).

Dofinansowanie do okularów
Obowiązkiem.pracodawcy.jest.m.in..zapewnienie.pracownikom.okularów.kory-
gujących.wzrok.(soczewek.kontaktowych).zgodnych.z.zaleceniem.lekarza,.jeże-
li. wyniki. badań. okulistycznych. przeprowadzonych. w. ramach. profilaktycznej.
opieki.zdrowotnej.wykażą.potrzebę.ich.stosowania.podczas.pracy.przy.obsłudze.
monitora.ekranowego..Przepis.ten.dotyczy.pracowników.użytkujących.w.czasie.
pracy.monitor.ekranowy.co.najmniej.przez.połowę.dobowego.wymiaru.czasu.
pracy.(§.8.ust..2.w.zw..z.§.2.pkt.4.rozporządzenia.Ministra.Pracy.i.Polityki.So-
cjalnej.z.1.grudnia.1998.r..w.sprawie.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.na.stano-
wiskach.wyposażonych.w.monitory.ekranowe.–.Dz.U..Nr.148,.poz..973).

Jeżeli.wyniki.badań.okulistycznych.przeprowadzonych.w.ramach.profi-
laktycznej.opieki.zdrowotnej.wykażą.potrzebę.stosowania.okularów.lub.so-
czewek.podczas.pracy.przy.obsłudze.monitora.ekranowego,.uzyskany.w.ten.
sposób.przez.pracownika.przychód.w.formie.dofinansowania.przez.praco-
dawcę.do.poniesionych.przez.niego.kosztów.zakupu.okularów.lub.soczewek.
jest. nieopodatkowany.. Potwierdza. to. interpretacja. ogólna. Ministra. Finan-
sów.z.16.marca.2011.r..(DD3/033/30/CRS/11/95).

Warunki zastosowania zwolnienia z podatku świadczenia z tytułu zapewnienia pracownikom 
okularów korygujących wzrok

Pracownicy użytkują monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu 
pracy
Badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazują 
potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 
ekranowego, co potwierdzi aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy
Zakup jest udokumentowany fakturą, przy czym bez znaczenia jest, czy fakturę wystawiono na 
pracownika, czy na pracodawcę
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Jednak.zwolnienie.z.podatku.kwoty.zwrotu.za.okulary.lub.soczewki.nie.
dotyczy.np..zleceniobiorców..Zwolnione.z.podatku.dochodowego.od.osób.
fizycznych.są.świadczenia.rzeczowe.i.ekwiwalenty.za.te.świadczenia,.przy-
sługujące.na.podstawie.przepisów.o.bezpieczeństwie.i.higienie.pracy,.jeżeli.
zasady.ich.przyznawania.wynikają.z.odrębnych.ustaw.lub.przepisów.wyko-
nawczych.wydanych.na.podstawie.tych.ustaw.(art..21.ust..1.pkt.11.ustawy.
o. pdof).. W. przypadku. osób. wykonujących. umowy. cywilnoprawne. takie.
uregulowania.nie.istnieją.

  dofinansowanie do okularów lub soczewek zakupionych 
np. przez zleceniobiorcę podlega opodatkowaniu w peł-
nej wysokości.

W.pewnych.sytuacjach.po.stronie.pracowników.może.powstać.przychód.
z.tytułu.zwrotu.kosztów.zakupu.okularów.korygujących.wzrok.(soczewek)..
Stanie.się. tak,. jeżeli. refundacja.zostanie.przyznana.w.wyniku.orzeczenia.
lekarskiego. wydanego. po. przeprowadzonych. badaniach. nieobowiązko-
wych..Takie.stanowisko.zaprezentował.Dyrektor.Izby.Skarbowej.w.Łodzi,.
w. interpretacji. indywidualnej. z. 4. marca. 2014. r.. (IPTPB1/415–719/13–6/
DS.):.(...).Wnioskodawca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, na podstawie zaleceń 
lekarza podczas badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zapew-
nia pracownikom okulary korygujące wzrok, dokonując refundacji poniesio-
nych kosztów za ich zakup do wysokości określonej w zarządzeniu wewnętrz-
nym. W przypadku pogorszenia wzroku pracownik ma prawo wystąpić 
z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia badania pomiędzy badaniami okre-
sowymi.

(...). Z uwagi na fakt, że przeprowadzonych badań nie można uznać za 
badania okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (pracow-
nicy posiadają ważne badania lekarskie i sami zwrócili się z wnioskiem do 
pracodawcy o przeprowadzenie badań w przypadku pogorszenia wzroku), 
poniesione przez Wnioskodawcę koszty tych badań, refundacja zakupu oku-
larów korygujących wzrok, szkieł okulistycznych do posiadanych już okula-
rów i szkieł kontaktowych będą stanowiły dodatkowe świadczenie na rzecz 
pracowników. Przychód ten podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..(...).przychód ten 
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nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (...).

Mieszkanie służbowe
Pracodawcy,.aby.zdobyć.wykwalifikowanych.pracowników.najczęściej.za-
mieszkujących. w. innych. miastach. niż. miejsce. prowadzenia. działalności.
przez.firmę,.proponują.takim.osobom.opłacenie.kosztów.wynajmu.miesz-
kania.. Takie. świadczenie. co. do. zasady. jest. dla. pracownika. przychodem.
podlegającym.opodatkowaniu..Potwierdził. to.m.in..Dyrektor.Izby.Skarbo-
wej. w. Bydgoszczy. w. interpretacji. indywidualnej. z. 4. listopada. 2009. r..
(ITPB2/415–670/09/TJ):.(...).z przedstawionego we wniosku stanu faktycz-
nego wynika, że osoba będąca pracownikiem Wnioskodawcy, na podstawie 
umów najmu, początkowo zawieranych w wykonaniu decyzji administracyj-
nej, nieodpłatnie korzystała z lokalu mieszkalnego. Należności, z których 
zwolniony jest pracownik, to czynsz i opłaty. Powyższe oznacza, że pracow-
nik otrzymuje nieodpłatne świadczenie, którego wartość, w okresie nieobję-
tym przedawnieniem, stanowi jego przychód ze stosunku pracy.

Wysokość wskazanego przychodu obliczyć należy na podstawie przyto-
czonego przepisu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, stosując zasady zawarte w pkt. 2, w zakresie obliczenia wysokości 
przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci zwolnienia z opłat, 
i w pkt. 3, w celu ustalenia wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego 
świadczenia w postaci zwolnienia z czynszu. Zaznaczyć należy, iż cena za-
kupu, o której mowa w art. 11 ust. 2a pkt 2, to cena faktycznie zapłacona, 
a więc z jednej strony z uwzględnieniem naliczonego przez sprzedawcę VAT 
(który jest składnikiem ceny), ale i z uwzględnieniem ewentualnie udzielo-
nych rabatów. Natomiast wartość czynszu, do jakiej odwołuje się pkt 3 
wskazanego przepisu, to czynsz, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umo-
wy najmu tego lokalu mieszkalnego; pkt 3 nie odwołuje się do stawek wyni-
kających z uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorial-
nego lub innych podmiotów władnych do określania wysokości takich opłat. 
Mogą one stanowić jednak punkt odniesienia dla prawidłowego ustalenia 
wartości tak otrzymanego świadczenia.

Wartość tak obliczonego nieodpłatnego świadczenia, wraz z innymi 
składnikami wynagrodzenia ze stosunku pracy, podlega opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla 
przychodów ze stosunku pracy.(...).



9 grudnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl22

W.pewnych.sytuacjach.przychód.z.tytułu.zapewnienia.pracownikowi.za-
kwaterowania.nie.będzie.opodatkowany..Zwolniona.z.podatku.jest.bowiem.
wartość.świadczeń.ponoszonych.przez.pracodawcę.na.zakwaterowanie.pra-
cowników. do. wysokości. nieprzekraczającej. miesięcznie. kwoty. 500. zł..
(art.. 21. ust.. 1. pkt. 19. ustawy. o. pdof).. Zwolnienie. to. ma. zastosowanie. do.
pracowników,.których.miejsce.zamieszkania.jest.położone.poza.miejscowo-
ścią,.w.której.znajduje.się.zakład.pracy.i.nie.korzystają.oni.z.podwyższo-
nych.kosztów.uzyskania.przychodów.

Przykład

Odległość, jaką musi pokonać Michał C. (zatrudniony jako główny technolog w firmie 
produkcyjnej) z domu do pracy, wynosi 120 km. Pracodawca zaproponował pracow-
nikowi opłacenie mieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. 
Wartość wynajmu mieszkania wynosi 1200 zł miesięcznie. Różnica między warto-
ścią świadczenia zwolnioną z podatku, tj. 500 zł, a miesięcznym kosztem 1200 zł 
(700 zł) będzie stanowiła dla pracownika dodatkowy przychód, od którego należy 
pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Szczepionki dla pracowników
Wartość.szczepionek.wraz.z.usługą.szczepienia.należy.doliczyć.do.pozosta-
łych.przychodów.pracownika.ze.stosunku.pracy. i.opodatkować..Przychodu.
z.tego.tytułu.nie.ustala.się.jedynie.w.sytuacji,.gdy.szczepienia.są.obowiązko-
we.lub.zalecane.(o.nieobowiązkowym.charakterze),.np..z.uwagi.na.charakter.
pracy.pracowników..Potwierdził.to.Dyrektor.Izby.Skarbowej.w.Katowicach.
w.interpretacji. indywidualnej.z.27.września.2013.r..(IBPBII/1/415–669/13/
JP):.(...).skoro na pracodawcę został nałożony obowiązek zaszczepienia pra-
cowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową i poniesienia 
z tego tytułu przez pracodawcę kosztów zakupienia i przeprowadzenia szcze-
pień, to brak jest podstaw, by uznać, że pracodawca, wykonując ten obowią-
zek, kieruje się chęcią przysporzenia korzyści majątkowej pracownikowi. 
W konsekwencji wypada przyjąć, iż obowiązek ten wraz z wyżej omówionym 
obowiązkiem zwrotu niezbędnych kosztów leczenia za granicą oraz zwrotu 
niezbędnych zakupionych leków za granicą i poniesienie z tytułu tych obo-
wiązków odpowiednich wydatków przez pracodawcę, kwalifikuje działanie 
pracodawcy jako podjęte we własnym interesie, a nie w interesie pracownika. 
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Stąd zasadne jest uznanie, że wartość tych świadczeń, co do zasady, jest dla 
pracownika neutralna pod względem podatkowym. To oznacza, iż w sytuacji, 
gdy to pracodawca bezpośrednio finansuje wskazane świadczenia, wartość 
tych świadczeń nie stanowi przychodu pracowników w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, gdy to pra-
cownik ponosi koszty wskazanych świadczeń, a pracodawca następnie doko-
nuje ich zwrotu, należy zastosować zwolnienie określone w art. 21 ust. 1  
pkt 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, 
niezależnie od sposobu finansowania wskazanych świadczeń związanych 
z podróżą służbową, świadczenia te nie stanowią dla pracownika przychodu 
podlegającego opodatkowaniu.(...).

Przykład

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy pracodawca zaproponował każdemu pracowni-
kowi szczepienie przeciwko grypie. U każdej z osób, które zdecydowały się skorzystać 
z możliwości zaszczepienia, powstanie dodatkowy przychód w wysokości wartości 
szczepienia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym.

Jedynie.w.sytuacji.szczególnego.zagrożenia.pracowników.wirusem.gry-
py.jest.możliwe.zastosowanie.zwolnienia.z.podatku.szczepienia.sfinansowa-
nego.przez.pracodawcę..Takie.stanowisko.potwierdził.Dyrektor.Izby.Skar-
bowej. w. Poznaniu. w. interpretacji. indywidualnej. z. 29. kwietnia. 2010. r..
(ILPB1/415–176/10–2/AMN):. (...). w warunkach szczególnego zagrożenia 
wirusem grypy pracowników wszystkich grup zawodowych szpitala, ponie-
sione przez Szpital koszty dotyczące zakupu antywirusowej szczepionki gry-
py oraz koszty jej iniekcji pracownikom zatrudnionym w komórkach pio-
nów: administracyjnego, gospodarczego i technicznego spowodują 
powstanie przychodu po stronie pracownika, jednakże nie będzie on podle-
gał opodatkowaniu, gdyż będzie korzystał ze zwolnienia określonego  
w art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Tym samym pracownik nie będzie obciążony podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych z tego tytułu (...).

W.odpowiedzi.na. interpelację.poselską.(Sejm.VI.kadencji,. interpelacja.
nr.12560).Minister.Finansów.podkreślił,.że.na.pracodawcy.nie.ciąży.obo-
wiązek. sfinansowania. szczepień. przeciwko. grypie.. Opłacenie. tych. szcze-
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pień.należy. traktować. jak.dobrowolny.przejaw.dbałości.o.zdrowie.zatrud-
nionych.osób.

  w sytuacji szczególnego zagrożenia pracowników wirusem 
grypy szczepienie sfinansowane przez pracodawcę jest 
zwolnione z podatku.

Dojazdy do pracy
Trybunał.Konstytucyjny.wskazał,.że.zapewnienie.dojazdów.do.pracy.przez.
pracodawcę. jest. korzyścią. podlegającą. opodatkowaniu.. Pracownik. zaosz-
czędza.wydatek.w.postaci.np..zakupu.biletu.miesięcznego.albo.kosztów.do-
jazdu.własnym.samochodem.

Przed.wyrokiem.Trybunału.Konstytucyjnego.z.8.lipca.2014.r..sądy.admi-
nistracyjne.podchodziły.do.opodatkowania.kosztów.dojazdu.w.dwojaki.spo-
sób..Pierwsza. linia.orzecznicza.zakładała,.że.gdy.pracodawca.ponosi.wy-
datki. związane. z. dojazdem. pracowników. do. pracy. na. podstawie. umowy.
zawartej.z.przewoźnikiem,.to.przy.opłacie.ustalanej.ryczałtowo,.bez.wzglę-
du.na.liczbę.pracowników.mogących.skorzystać.z.tego.świadczenia,.u.pra-
cownika.należy.rozpoznać.przychód..Są.to.przysporzenia.majątkowe.stano-
wiące. nieodpłatne. świadczenia.. Takie. stanowisko. zajął. NSA. m.in..
w.wyrokach.z:.17.czerwca.2010.r.. (II.FSK.1460/09,.patrz:.www.ekspert3.
inforlex.pl).i.3.listopada.2010.r..(II.FSK.1208/09,.patrz:.www.ekspert3.in-
forlex.pl).

Druga.linia.orzecznicza.zakładała,.że.jeśli.wartości.nieodpłatnych.świad-
czeń.nie.można.przyporządkować.do.świadczeń.uzyskiwanych.przez.kon-
kretnego.pracownika,.to.nie.ma.podstaw.do.ustalenia.przychodu..Nie.można.
zatem.stwierdzić,.czy.pracownik.rzeczywiście.otrzymał.świadczenie.w.po-
staci.darmowego.dojazdu.do.pracy.i.jaka.była.jego.wartość..Takie.stanowi-
sko.zajął.NSA.w.wyrokach.z.6.października.2011.r..(II.FSK.693/10,.patrz:.
www.ekspert3.inforlex.pl),.19.stycznia.2012.r..(II.FSK.2735/11,.patrz:.www.
ekspert3.inforlex.pl).i.20.stycznia.2012.r..(II.FSK.1356/10,.patrz:.www.eks-
pert3.inforlex.pl).

Nie. można. jednoznacznie. uznać,. że. Trybunał. Konstytucyjny. zawsze.
wskazuje. na. opodatkowanie. dowozu. pracowników. do. pracy.. Co. prawda.
w.uzasadnieniu.wyroku.sędziowie.wskazali,.że.dojazdy.do.pracy.są.przykła-
dem.świadczenia,.które.powinno.być.opodatkowane,.i. jednocześnie.wyod-
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rębnili. szereg. przesłanek. rozpoznania. sytuacji,. kiedy. świadczenie. nieod-
płatne. będzie. opodatkowane. zgodnie. z. Konstytucją.. Wynika. z. tego,. że.
warunkiem.opodatkowania.jest.rozpoznanie.przez.płatnika.wartości.świad-
czenia,. z. jakiego. skorzystał. pracownik.. Oznacza. to,. że. jest. możliwe,. że.
NSA,.kierując.się.wskazówkami.Trybunału.Konstytucyjnego.w.stosunku.do.
pracodawców,. którzy. wykażą,. że. nie. mieli. możliwości. ustalić,. który. pra-
cownik.dotarł.do.pracy,.korzystając.ze.środków.pracodawcy,.będzie.orzekał.
o.braku.możliwości.ustalenia.przychodu.i.pobrania.zaliczki.przez.płatników.

Przykład

Spółka z o.o. skierowała do trzech firm zajmujących się przewozem osób zapytanie 
o usługę dowozu do pracy 100 pracowników (5 przystanków w drodze do pracy). 
Pracodawca zaznaczył, że preferuje oferty, w których będzie możliwość otrzymania 
przez niego raportu, który pracownik faktycznie skorzystał z przewozu autobusem. 
Przewoźnicy przedstawili oferty, stwierdzając, że kierowcy nie mają możliwości iden-
tyfikować na każdym z przystanków wsiadających do autobusu pracowników z imie-
nia i nazwiska oraz tworzyć np. listy osób, które danego dnia jechały do pracy. Także 
koszt zainstalowania w autobusach czytników zbierających dane pracowników oka-
zał się nieproporcjonalnie wysoki (60 000 zł) z uwagi na to, że usługa dowozu miała 
być świadczona każdego dnia innym autobusem. Pracodawca uznał, że dysponuje 
dowodami na to, że na rynku usług przewozowych nie ma ekonomicznie rozsądnej 
oferty dowozu pracowników połączonej z pozyskaniem informacji, który pracownik 
rzeczywiście skorzystał z dowozu. Po zakupie usługi dowozu (koszt miesięczny 
8000 zł) nie obciążał pracowników zaliczką na podatek dochodowy. W czasie ewen-
tualnego sporu przed WSA i NSA pracodawca planuje powołać wskazówkę Trybuna-
łu Konstytucyjnego, że opodatkowane mogą być jedynie świadczenia nieodpłatne, 
rozumiane jako „wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej war-
tości, otrzymane przez pracownika”. Jeżeli WSA i NSA uwzględnią brak możliwości 
rozpoznania przez pracodawcę tak określonego świadczenia, to ma on szansę na 
wygranie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.

Pracodawcy.zapewniający.pracownikom.nieodpłatne.świadczenia.powin-
ni.gromadzić.dowody.wskazujące.na.brak.możliwości.określenia,.jaka.jest.
wartość.świadczenia,.z.którego.skorzystał.dany.pracownik..Zazwyczaj.pra-
codawcy.nie. są. przygotowani. na.wykorzystanie. tego. argumentu.w. sporze.
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z. organami. podatkowymi.. Jedynym. dowodem,. jakim. dysponują,. jest. ich.
oświadczenie.o.treści:.„Nie.miałem.możliwości.ustalić,.który.z.pracowni-
ków.skorzystał.z.autobusu”..W.sytuacji.przedstawionej.w.przykładzie.pra-
codawca. dysponuje. o. wiele. mocniejszymi. dowodami. niż. tylko. własne.
oświadczenie.. W. przypadku. sporu. z. fiskusem. będzie. miał. możliwość.
przedstawić.przed.sądem.dokumenty.sporządzone.przez.trzech.przewoźni-
ków..Dowody.te.powstały.niezależnie.od.siebie. i.wskazują.na. to,.że.prze-
woźnicy.w.czasie.przewozu.pracowników.nie.mają.możliwości.sporządza-
nia. listy. osób,. które. są. przewożone,. na. potrzeby. rozliczeń. podatkowych..
Dodatkowo.z.dokumentów.tych.może.wynikać,.że.sporządzanie.takiej.listy.
stanowi.naruszenie.przepisów.o.przewozie.w.zakresie.bezpieczeństwa.(np..
konieczność. wydłużania. czasu. zatrzymania. autobusu. na. przystankach)..
Pracodawca,.dysponując.takimi.dowodami,.może.znacząco.polepszyć.swoją.
sytuację.w.sporze. już.na.etapie.postępowania.podatkowego..Ma.podstawę.
m.in.. do. złożenia. wniosku. o. powołanie. biegłego. z. zakresu. komunikacji,.
który.może.potwierdzić,.że.w.praktyce.rynkowej.kierowcy.nie.sporządzają.
listy.przewożonych.do.pracy.pracowników.do.celów.podatkowych..Zastoso-
wanie.w.tym.przypadku.będzie.miał.art..197.ustawy.–.Ordynacja.podatkowa.
(dalej:.Ordynacja.podatkowa),.zgodnie.z.którym,.w.przypadku.gdy.w.spra-
wie.wymagane.są.wiadomości.specjalne,.organ.podatkowy.może.powołać.
na.biegłego.osobę.dysponującą.takimi.wiadomościami.w.celu.wydania.opi-
nii..Powołanie.biegłego.jest.więc.kompetencją.organu.podatkowego,.ale.po-
datnik.może.wnioskować.o.przeprowadzenie.dowodu.

Należy. jednak. mieć. na. względzie,. że. sądy. administracyjne. po. wyroku.
Trybunału. Konstytucyjnego. mogą. określić. bilet. miesięczny. jako. korzyść.
dla.pracownika,.co.nie.wymaga.sprawdzenia,.czy.pracownik.rzeczywiście.
każdego.dnia.jechał.do.pracy..W.niedawnym.wyroku.z.20.listopada.2014.r..
(II.FSK.2771/14).NSA.potwierdził.obowiązek.zapłaty.podatku,.nawet.wte-
dy,.gdy.brak.jest.ewidencji,.kto.jechał.

Od. 1. stycznia. 2015. r.. zacznie. obowiązywać. ustawa. z. 7. listopada. 2014. r..
o.ułatwieniu.wykonywania.działalności.gospodarczej..Przewiduje.ona.zwolnie-
nie.z.podatku.dochodowego.dla.świadczeń.otrzymanych.przez.pracownika.z.ty-
tułu.organizowanego.przez.pracodawcę.dowozu.do.zakładu.pracy.autobusem.

Parking dla pracownika
Jeżeli.okoliczności.wyraźnie.wskazują,.że.pracodawca.wynajął.parking.dla.wy-
łącznej.korzyści.pracownika,.wówczas.takie.świadczenie.będzie.dla.niego.przy-
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chodem.. Natomiast. wydatek. poniesiony. przez. firmę. na. miejsce. parkingowe.
służące.zapewnieniu.bezpieczeństwa.samochodu.firmowego,.który.pracownik.
użytkuje.w.czasie.w.pracy,.nie.jest.dla.niego.korzyścią.majątkową..Takie.stano-
wisko.potwierdził.Dyrektor.Izby.Skarbowej.w.Warszawie,.w.interpretacji.indy-
widualnej.z.23.września.2010.r..(IPPB4/415–553/10–4/MP):.(...).przydzielenie 
samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie przez płatnika miejsca ga-
rażowania w miejscu zamieszkania tych osób gwarantującym jego bezpieczeń-
stwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu, wy-
nikające z charakteru pracy na danym stanowisku, nie stanowi przychodu 
pracownika ze stosunku pracy, o ile samochody te będą wykorzystywane w ce-
lach służbowych. W konsekwencji przejazdy z oraz do miejsca garażowania 
oraz wartość płatności za faktury dokumentujące nabycie usług parkowania 
samochodów na wskazanych parkingach strzeżonych nie będą również genero-
wały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy oraz parkowanie będą stanowiły 
realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Spółki (...).

  wydatek poniesiony przez pracodawcę na miejsce parkin-
gowe na samochód służbowy, który pracownicy wykorzy-
stują w pracy, nie jest przychodem zatrudnionych.

Bony towarowe dla pracowników

Przekazanie.pracownikom.bonów.powoduje.konieczność.włączenia.ich.war-
tości.do.pozostałych.przychodów.ze.stosunku.pracy.i.pobrania.zaliczki.na.
podatek..Obowiązek.zapłaty.podatku.powstaje.także.wtedy,.gdy.zakup.bo-
nów.został.sfinansowany.ze.środków.zakładowego.funduszu.świadczeń.so-
cjalnych.(dalej:.zfśs)..Świadczeniami. rzeczowymi.zwolnionymi.z.podatku.
nie.są.bony,.talony.i.inne.znaki.uprawniające.do.wymiany.ich.na.towary.lub.
usługi.(art..21.ust..1.pkt.67.ustawy.o.pdof)..Potwierdził.to.Naczelnik.Urzędu.
Skarbowego.w.Słupsku.w.postanowieniu.z.18.marca.2005.r..(PII/423–2/05),.
w.którym.stwierdził,.że.(...) na płatniku (zakładzie pracy) ciąży obowiązek 
obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od 
osób, które uzyskują od tego płatnika przychody ze stosunku pracy, do któ-
rych zalicza się także wartość bonów towarowych. Płatnik przekazuje na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego, w trybie określonym w art. 38 
ustawy z 26 lipca 1991 r., pobraną od pracownika należną zaliczkę na poda-
tek dochodowy, obliczoną od wszystkich otrzymanych lub postawionych do 
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dyspozycji w danym miesiącu składników wynagrodzenia pracownika 
(włącznie z wartością otrzymanych bonów towarowych).(...).

Przykład

Z okazji świąt pracodawca w ramach prezentów zakupił dla każdego pracownika 
bony towarowe w wysokości 350 zł do jednego z supermarketów. Kwotę 350 zł nale-
ży doliczyć każdemu pracownikowi do wartości pozostałych przychodów ze stosun-
ków pracy w miesiącu otrzymania bonów i opodatkować podatkiem dochodowym.

Karnety na zajęcia sportowe
Zakup.karnetu.na.zajęcia.sportowe.dla.pracowników.co.do.zasady.jest.ich.
przychodem.ze.stosunku.pracy..Jeżeli.karnet.zostanie.w.całości.sfinansowa-
ny. ze. środków. zfśs. (w. ramach. prowadzonej. działalności. sportowo-rekre-
acyjnej),.będzie.zwolniony.z.podatku.do.rocznej.kwoty.380.zł.(art..21.art..1.
pkt.67.ustawy.o.pdof).

Możliwość.korzystania.w.tym.przypadku.ze.zwolnienia.podatkowego.po-
twierdzają.również.organy.podatkowe,.m.in..Naczelnik.Pierwszego.Wielko-
polskiego. Urzędu. Skarbowego. w. Poznaniu. w. interpretacji. indywidualnej.
z.16.listopada.2006.r..(ZD/4060–78/06)..Organ.ten.wskazał.na.możliwość.
zarówno.pokrycia.przez.pracodawcę.100%.wartości.przekazywanych.świad-
czeń,. jak. też. częściowego. ich. finansowania,. ale. z. zfśs. (lub. ewentualnie.
z.funduszy.związków.zawodowych).

Konkurs dla pracowników
Zasadniczo.wygrane.w.grach. i.konkursach.podlegają.opodatkowaniu.10%.
zryczałtowanym.podatkiem.dochodowym..Nie.dotyczy.to.jednak.świadczeń.
dla. pracownika. finansowanych. przez. pracodawcę.. Sposób. opodatkowania.
nagrody. otrzymanej. w. konkursie. zależy. od. tego,. czy. można. ją. uznać. za.
świadczenie.ze.stosunku.pracy..Świadczenie. jest.przychodem.ze.stosunku.
pracy,. jeżeli.może. je.otrzymać.wyłącznie.pracownik..Przychodem.ze. sto-
sunku.pracy.jest.zatem.każde.przysporzenie,.którego.źródłem.jest.stosunek.
pracy.. Przy. rozpatrywaniu. możliwości. opodatkowania. przychodu. z. tytułu.
wygranych.w.grach.i.konkursach.należy.więc.brać.pod.uwagę,.czy.nagrodę.
może.otrzymać.wyłącznie.pracownik,.czy.także.inna.osoba..Potwierdził.to.
Naczelnik.Małopolskiego.Urzędu.Skarbowego.w.Krakowie.w.postanowie-
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niu.z.17.maja.2004.r..(PD-I/423/53/04):.(...).w sytuacji organizowania kon-
kursu wyłącznie wśród pracowników spółki, nagrody wypłacone z tego tytu-
łu stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy i winny być 
opodatkowane przez pracodawcę na zasadach określonych w art. 31–32 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Podobne.stanowisko.zaprezentował.Naczelnik.Pierwszego.Mazowieckie-
go. Urzędu. Skarbowego. w. interpretacji. indywidualnej. z. 18. lipca. 2005. r..
(1471/DPF/415/52a/05/PP/1):.(...).zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r.  
Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się 
wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń 
w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych 
wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wyna-
grodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwi-
walenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, 
czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne 
ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świad-
czeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu 
wartość nagród otrzymanych przez pracowników Spółki w postaci wycie-
czek stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik 
miała obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości okre-
ślonej w art. 32 ust. 1 ww. ustawy.(...).

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu
Zwolnione.z.podatku.są.odszkodowania,.których.wysokość.lub.zasady.ustalania.
wynikają.wprost.z.odrębnych.ustaw.lub.przepisów.wykonawczych.wydanych.
na.podstawie.tych.ustaw.(art..21.ust..1.pkt.3.ustawy.o.pdof)..W.przypadku.re-
kompensat.za.zapłacone,.lecz.niewykorzystane.wyjazdy.wakacyjne.(w.sytuacji.
gdy.wyjazd.odbył.się,.ale.nie.trwał.przez.zaplanowany.przez.pracownika.okres.
lub.nie.doszedł.do.skutku),.odrębnymi.przepisami.będzie.ustawa.z.26.czerwca.
1974.r..–.Kodeks.pracy.(j.t..Dz.U..z.2014.r..poz..1502;.dalej:.k.p.).

Zwolnieniu.podlega. jednak. tylko.kwota. zwrotu.do.wysokości.wydatku.
faktycznie.poniesionego.przez.pracownika.(np..z.tytułu.zakupu.wycieczki.
w.biurze.podróży)..Natomiast.każda.kwota.wypłacona.ponad.faktycznie.po-
niesione. koszty. podlega. opodatkowaniu.. Potwierdził. to. Naczelnik. Pierw-
szego. Urzędu. Skarbowego. w. Bydgoszczy. w. interpretacji. indywidualnej.
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z.29.września.2006.r..(PD2.2–415–35/06):.(...) pracodawca jest obowiązany 
pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z od-
wołaniem go z urlopu na podstawie art. 167 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Powyższe dotyczy 
zwrotu wydatków w wysokości faktycznie poniesionej przez pracownika 
i udokumentowanej. Pracodawca może jednak zrekompensować pracowni-
kowi odwołanie z urlopu, wypłacając mu określone świadczenie pieniężne 
ponad kwotę rzeczywiście poniesionych przez pracownika wydatków. Wszel-
kie kwoty otrzymane ponad koszty faktycznie poniesione będą jednak stano-
wić dla niego przychód podlegający opodatkowaniu.(...).

Po.zmianie.przepisów.art..21.ust..1.pkt.3.ustawy.o.pdof.został.poszerzony.
o.otrzymane.odszkodowania.lub.zadośćuczynienia,.jeżeli.ich.wysokość.lub.
zasady.ustalania.wynikają.wprost.z.postanowień.układów.zbiorowych.pra-
cy,. innych.opartych.na.ustawie.porozumień.zbiorowych,. regulaminów. lub.
statutów,.o.których.mowa.w.art..9.§.1.k.p..Artykuł.21.ust..1.pkt.3.ustawy.
o.pdof.wchodzi.w.życie.z.mocą.wsteczną.od.1.stycznia.2014.r..i.będzie.miał.
zastosowanie.do.świadczeń.wypłaconych.(otrzymanych.przez.pracownika).
od.tej.daty.

Należy.zatem.uznać,.że.podstawą.wypłaty.odszkodowania.z.tytułu.odwoła-
nia.pracownika.z.urlopu.mogą.też.być.przepisy.wewnątrzzakładowe..Tak.przy-
znane.odszkodowanie.będzie.wówczas.również.zwolnione.z.opodatkowania.

Przykład

Oprócz zwrotu wydatków związanych bezpośrednio ze skróceniem wypoczynku 
pracownika przysługującego mu na podstawie Kodeksu pracy, przepisy wewnętrz-
ne obowiązujące w spółce X przewidują odszkodowanie za utraconą możliwość 
korzystania z urlopu wypoczynkowego z powodu potrzeb pracodawcy. Wysokość 
odszkodowania przysługuje za dni niewykorzystanego wypoczynku, które oblicza się 
ze stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi 
w miesiącu korzystania przez niego z urlopu. Należy uznać, że tak przyznane odszko-
dowanie będzie zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof.

Ubranie dla pracownika
Zwolniona.z.podatku.dochodowego.jest.wartość.ubioru.służbowego.(umun-
durowania),. jeżeli. jego. używanie. należy. do. obowiązków. pracownika,. lub.
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ekwiwalentu.pieniężnego.za.ten.ubiór.(art..21.ust..1.pkt.10.ustawy.o.pdof)..
Wartość. świadczeń. ponoszonych. przez. pracodawcę. na. zakup. odzieży. dla.
pracowników. jest. zatem. zwolniona. z. podatku,. jeśli. używanie. tej. odzieży.
należy.do.obowiązków.pracownika..Potwierdził.to.Naczelnik.Urzędu.Skar-
bowego. Warszawa-Targówek. w. interpretacji. indywidualnej. z. 4. września.
2007.r..(1437/ZDF/423/123/07/LJ):.(...).z przedstawionego stanu faktyczne-
go wynika, że pracownicy mają obowiązek nosić odzież oznaczoną marką 
YYY wyłącznie w czasie pracy i nie mają prawa do jej używania poza godzi-
nami pracy. Ponadto po zakończeniu sprzedaży, w danym salonie YYY, da-
nej kolekcji odzieży pracownicy mają obowiązek dokonać zwrotu pracodaw-
cy wydanej odzieży. W świetle powyższych przepisów wydanie pracownikom 
odzieży oznaczonej marką YYY wyłącznie do czasowego używania tylko 
w czasie świadczenia pracy nie stanowi dla pracowników przychodu ze sto-
sunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych ani też nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 
ww. ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych (...).

Telefon służbowy do celów prywatnych
Pracownik,. który. wykorzystuje. telefon. służbowy. do. celów. prywatnych,.
otrzymuje.świadczenie.od.pracodawcy,.które.należy.zaliczyć.do.jego.przy-
chodów.ze. stosunku.pracy. i. opodatkować..Przychód.nie.powstanie,. jeżeli.
pracownik.zwrócił.pracodawcy.koszt.wykonanych.połączeń.prywatnych.

Przykład

Joanna L. użytkuje służbowy telefon komórkowy, który może wykorzystywać w ce-
lach prywatnych, i ponosi za to koszt 50% abonamentu. Abonament wynosi 99 zł. 
Pracownica wyraziła zgodę na potrącenie co miesiąc z jej wynagrodzenia kwoty 
49,50 zł. W tej sytuacji Joanna L. nie otrzyma przysporzenia majątkowego, od które-
go należy pobrać podatek.

Przysporzenia.nie.będzie.też.w.sytuacji,.gdy.telefon.jest.wykorzystywany.
przez. pracownika. wyłącznie. do. celów. służbowych.. Takie. stanowisko. po-
twierdził.Dyrektor. Izby.Skarbowej.w.Katowicach,.w.interpretacji. indywi-
dualnej.z.18.sierpnia.2011.r..(IBPBII/1/415–528/11/ŚS):.(...) w sytuacji:
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n  gdy telefon służbowy wykorzystywany jest jako narzędzie pracy (służy 
tylko celom służbowym) – wydatki ponoszone przez wnioskodawcę, zwią-
zane z jego udostępnieniem i eksploatacją, nie stanowią przychodu pra-
cownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń,

n  gdy telefon służbowy służy osobistej korzyści pracownika i realizacji jego 
prywatnych celów – wydatki ponoszone przez wnioskodawcę, związane z jego 
udostępnieniem i eksploatacją, stanowią przychód pracownika w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód, o którym 
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Reasumując, zatem w sytuacji, gdy istotnie jak stwierdza wnioskodawca służ-

bowe telefony wykorzystywane były wyłącznie do celów służbowych (połączenia 
z nich wykonywane miały służbowy charakter), to brak jest podstaw do stwier-
dzenia, iż w takiej sytuacji po stronie pracownika powstanie przychód (...).

Abonamenty medyczne i polisy OC należy opodatkować
Trybunał. Konstytucyjny. jednoznacznie. potwierdził. prawidłowość. opodat-
kowania.abonamentów.medycznych..Do.opodatkowania.tego.rodzaju.nieod-
płatnego. świadczenia. nie. jest. wymagane. skorzystanie. ze. świadczeń. me-
dycznych.. Korzyść. pracownika. z. tego. tytułu. występuje. nawet. wtedy,. gdy.
był.on.zdrowy.przez.cały.okres,. za.który. jest.opłacany.abonament.. Istotą.
takiego.świadczenia.nie.jest.to,.że.pracownik.udał.się.do.lekarza.na.koszt.
pracodawcy,.lecz.sama.możliwość.takiej.wizyty..Dzięki.temu.zdrowy.pra-
cownik. ma. zapewnione. poczucie. bezpieczeństwa,. że. w. przypadku. swojej.
choroby.(albo.członka.rodziny,.gdy.abonament.obejmuje.również.inne.oso-
by).będzie.miał.zapewniony.dostęp.do.świadczeń.medycznych.

  oferowany przez pracodawcę abonament medyczny 
stanowi przychód pracownika i jest opodatkowany.

Podobnie.jak.w.przypadku.abonamentów.medycznych.Trybunał.Konsty-
tucyjny.uznał,. że. fakultatywne.polisy.OC.stanowią.przychód.podlegający.
opodatkowaniu.

Odpowiedzialność płatnika po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego
Prowadząc.spór.o.uznanie,.że.pracodawca.nie.miał.możliwości.spełnienia.
warunku.wskazanego.przez.Trybunał.Konstytucyjny.co.do.tego,.że.pracow-
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nik.otrzymał.„przysporzenie.majątkowe.o.indywidualnie.określonej.warto-
ści”,.warto.pamiętać.o.art..26a.Ordynacji.podatkowej..Przepis.ten.stanowi,.
że.podatnik.nie.ponosi.odpowiedzialności.z. tytułu.zaniżenia. lub.nieujaw-
nienia.przez.płatnika.podstawy.opodatkowania.czynności,.o.których.mowa.
w. art.. 12. ustawy. o. pdof. –. do. wysokości. zaliczki,. do. której. pobrania. jest.
zobowiązany.płatnik..To.ograniczenie. tłumaczy,.dlaczego.głównym.celem.
organów.podatkowych.w.przypadku.sporów.o.bonusy.pracownicze.są.pra-
codawcy.jako.płatnicy,.a.nie.pracownicy.

Przepis. ten.nie.usprawiedliwia. jednak.braku.podjęcia.przez.organy.po-
datkowe. postępowania. podatkowego. wobec. pracownika,. który. skorzystał.
np..z.firmowego.autobusu.i.nie.chce.zapłacić.podatku.dochodowego..To.po-
datnik.jest.najczęściej.osobą,.która.ma.wiedzę,.ile.razy.i.w.jakim.zakresie.
skorzystała. z. określonych. świadczeń.. Organy. podatkowe. mają. możliwość.
przeprowadzenia.szeregu.dowodów,.takich.jak.przesłuchanie.świadków.czy.
strony.postępowania..W.praktyce.postępowania.te.nie.są.prowadzone,.a.or-
gany.podatkowe.skupiają.się.wyłącznie.na.pracodawcy.jako.płatniku,.wyko-
rzystując.art..30.Ordynacji.podatkowej,.który.nakłada.na.płatników.odpo-
wiedzialność.za.podatek.niepobrany.lub.podatek.pobrany.a.niewpłacony.

Tabelaryczne zestawienie przykładowych świadczeń 
podlegających i niepodlegających pdof po wyroku 
Trybunału konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (k 3/17)

Rodzaj nieodpłatnego 
świadczenia Czy jest przychodem pracownika

1 2
Laptop służbowy

1.  Laptop służbowy 
wykorzystywany 
tylko do celów 
służbowych, gdy 
pracownik nie prze-
bywa na urlopie

Możliwość korzystania z laptopa służbowego do celów służbowych 
nie jest przychodem pracownika. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że 
nie są przychodem pracowników nieodpłatne świadczenia ze strony 
pracodawcy, które są im niezbędne do wykonywania pracy i których 
zapewnienie leży w interesie pracodawcy. Poza tym – obowiązek za-
pewnienia tzw. narzędzi pracy – a taki charakter ma w tym przypadku 
laptop – obciąża pracodawcę.

2.  Laptop służbowy 
wykorzystywany 
zarówno do celów 
służbowych, jak 
i prywatnych, gdy 
pracownik nie prze-
bywa na urlopie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. nie odniósł się wprost do 
problematyki nieodpłatnych świadczeń, które zaspokajają zarówno interes 
pracodawcy, jak i interes pracownika. Niemniej jednak – mając na uwadze 
spostrzeżenia ogólne zawarte w uzasadnieniu tego wyroku – można stwier-
dzić, że będziemy mieli do czynienia z przychodem dla pracownika, jeśli ten:
n  dobrowolnie zgodzi się na możliwość używania laptopa do swoich 

celów prywatnych,
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1 2
n  będzie można oznaczyć zakres prywatnego używania laptopa. 

Należy jednak zaznaczyć, że w praktyce prywatne używanie laptopa 
przez pracownika jest wyjątkowo trudne do uchwycenia i zmierze-
nia. Może się bowiem zdarzyć np. taka sytuacja, w której pracownik 
będzie używać laptopa równocześnie do celów prywatnych, jak 
i służbowych (np. wykonując służbową dokumentację, pracownik 
słucha muzyki).

Jeśli pracownikowi zostanie stworzona możliwość prywatnego 
używania laptopa poza godzinami pracy, to gdy zrezygnuje on z tego 
świadczenia (nie będzie korzystał z laptopa, choć będzie miał taką 
możliwość), nie powstanie po jego stronie przychód.

3.  Laptop służbowy 
wykorzystywany 
zarówno do celów 
służbowych, jak 
i prywatnych, gdy 
pracownik przeby-
wa na urlopie

W czasie urlopu pracownik co do zasady nie powinien świadczyć pracy. 
Praktyka jest oczywiście inna, jednak urlop pozostaje czasem, w którym 
pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy (nawet jeśli pracuje 
w elastycznych formach zatrudnienia). W związku z tym – nawet 
jeśli jest faktycznie inaczej – to nie można mówić o wykorzystywaniu 
laptopa do celów służbowych podczas urlopu. Należy przyjąć, że to 
wykorzystywanie ma charakter tylko do celów prywatnych. 
Patrz komentarz do pkt. 4.

4.  Laptop służbowy 
wykorzystywany 
tylko do celów 
prywatnych, gdy 
pracownik przeby-
wa na urlopie

W tym przypadku niewątpliwie mamy do czynienia ze świadczeniem sta-
nowiącym konkretne przysporzenie majątkowe dla pracownika. Pracow-
nik nie musi wydawać swoich pieniędzy na zakup bądź wypożyczenie 
sprzętu, skoro może korzystać ze sprzętu firmowego do celów prywat-
nych. W takim przypadku pracownik zaoszczędza wydatek, jaki musiałby 
ponieść na zakup lub wypożyczenie laptopa. Przychód oczywiście 
powstanie, pod warunkiem że pracownik dobrowolnie przyjął stworzoną 
przez pracodawcę możliwość używania w trakcie urlopu laptopa do ce-
lów prywatnych (wziął laptopa na czas urlopu). Jeśli z takiej możliwości 
nie skorzystał – nie mamy do czynienia z powstaniem przychodu.

Telefon służbowy
5.  Telefon komórkowy 

wykorzystywany 
tylko do celów 
służbowych, gdy 
pracownik nie prze-
bywa na urlopie

Możliwość korzystania z telefonu służbowego do celów służbowych 
nie jest przychodem pracownika. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że 
nie są przychodem pracowników nieodpłatne świadczenia ze strony 
pracodawcy, które są im niezbędne do wykonywania pracy i których 
zapewnienie leży w interesie pracodawcy. Poza tym obowiązek za-
pewnienia tzw. narzędzi pracy – a taki charakter ma w tym przypadku 
służbowy telefon komórkowy – obciąża pracodawcę.

6.  Telefon komórkowy 
wykorzystywany 
zarówno do celów 
służbowych, jak 
i prywatnych, gdy 
pracownik nie prze-
bywa na urlopie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. nie odniósł się 
wprost do problematyki nieodpłatnych świadczeń, które zaspokajają 
zarówno interes pracodawcy, jak i interes pracownika. Jednak – mając 
na uwadze spostrzeżenia ogólne zawarte w uzasadnieniu tego wyroku 
– można stwierdzić, że będziemy mieli do czynienia z przychodem dla 
pracownika, jeśli ten:
n  dobrowolnie zgodzi się na możliwość używania telefonu do swoich 

celów prywatnych,
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1 2
n  będzie można oznaczyć zakres prywatnego używania telefonu (np. 

na podstawie billingu).
Nawet jeśli pracownikowi zostanie stworzona możliwość 
prywatnego używania telefonu poza godzinami pracy, to gdy 
zrezygnuje on z tego świadczenia (nie będzie korzystał z telefonu, 
choć będzie miał taką możliwość), nie powstanie po jego stronie 
przychód.

7.  Telefon komórkowy 
wykorzystywany 
zarówno do celów 
służbowych, jak 
i prywatnych, gdy 
pracownik przeby-
wa na urlopie

W czasie urlopu pracownik co do zasady nie powinien świadczyć pracy. 
Praktyka jest oczywiście inna, jednak urlop pozostaje czasem, w którym 
pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy (nawet jeśli pracuje 
w elastycznych formach zatrudnienia). W związku z tym – nawet jeśli 
jest faktycznie inaczej – trudno udowodnić wykorzystywanie telefonu do 
celów służbowych podczas urlopu.
Jeżeli pracownik odbywa w czasie urlopu krótkie i sporadyczne rozmo-
wy służbowe, to w tym zakresie korzystanie z telefonu podczas urlopu 
nie będzie dla niego nieodpłatnym świadczeniem stanowiącym jego 
przychód.
Trudno wywodzić, że w czasie urlopu pracownik „wisiał” na telefonie 
służbowym. Może być to uznane za niewiarygodne przez organy 
podatkowe, a poza tym narażać pracodawcę na problemy z inspekcją 
pracy.
Oczywiście, jeśli pracownik ma zakaz korzystania ze służbowego tele-
fonu do celów prywatnych, ewentualnie ponosi odpłatność za rozmowy 
prywatne z telefonu służbowego odbywane w trakcie urlopu, to nie 
powstanie problem z ustaleniem przychodu z tytułu nieodpłatnego uży-
wania telefonu służbowego do celów prywatnych. W takim przypadku 
przychód nie powstanie.

8.  Telefon komórkowy 
wykorzystywany 
tylko do celów 
prywatnych, gdy 
pracownik przeby-
wa na urlopie

W tym przypadku niewątpliwie mamy do czynienia ze świad-
czeniem stanowiącym konkretne przysporzenie majątkowe dla 
pracownika. Nie musi on bowiem wydawać swoich pieniędzy na 
zakup telefonu, skoro może korzystać z telefonu firmowego do ce-
lów prywatnych. Przychód oczywiście powstanie, pod warunkiem 
że pracownik dobrowolnie przyjął możliwość używania telefonu 
do celów prywatnych (wziął telefon na czas urlopu). Jeśli z takiej 
możliwości nie skorzystał – nie mamy do czynienia z powstaniem 
przychodu.

Samochód służbowy
9.  Samochód służbo-

wy wykorzystywa-
ny tylko do celów 
służbowych, gdy 
pracownik nie prze-
bywa na urlopie

Korzystanie z samochodu służbowego do celów służbowych nie jest 
przychodem pracownika. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 
2014 r. podkreślił, że nie są przychodem pracowników nieodpłatne 
świadczenia ze strony pracodawcy, które są im niezbędne do wyko-
nywania pracy i których zapewnienie leży w interesie pracodawcy. 
Poza tym obowiązek zapewnienia tzw. narzędzi pracy – a taki 
charakter ma w tym przypadku samochód służbowy – obciąża 
pracodawcę.
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10.  Samochód służ-

bowy wykorzysty-
wany zarówno do 
celów służbowych, 
jak i prywatnych, 
gdy pracownik 
nie przebywa na 
urlopie

Możliwość korzystania z samochodu będącego własnością praco-
dawcy w celach prywatnych pracownika stanowi dla niego przychód. 
Mając na uwadze wnioski płynące z wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 8 lipca 2014 r., należy przyjąć, że sama niesprecyzowana możliwość 
korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych (np. brak 
wyraźnego zakazu ze strony pracodawcy, np. zapisania zakazu używa-
nia samochodów służbowych do celów prywatnych w regulaminie ich 
używania) nie stanowi jeszcze dla pracownika przychodu. Pracownik  
– poinformowany o wysokości przychodu z tytułu używania samocho-
du służbowego do celów prywatnych – powinien wyraźnie przyjąć takie 
świadczenie (zgodzić się na jego otrzymanie).
Do 31 grudnia 2014 r. pracodawcy są zmuszeni do samodzielnego 
ustalania wartości tego rodzaju świadczenia. Dotychczas organy 
podatkowe stawały na stanowisku, że przy tego typu świadczeniu trzeba 
posłużyć się stawkami stosowanymi przez wypożyczalnie samochodów 
działające na tym samym terenie co pracodawca. Zakłady pracy powinny 
uwzględniać tu przede wszystkim markę samochodu, rok produkcji, stan 
techniczny, przebieg, wyposażenie, a także warunki korzystania z auta 
(patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Byd-
goszczy z 23 lutego 2010 r., ITPB2/415–965/09/ENB). W przypadku 
gdy firmowy samochód jest leasingowany, zasadne jest przyjęcie do 
wyliczeń przychodu powstałego na skutek jazd prywatnych samocho-
dem służbowym jako kwoty bazowej raty leasingu. Pogląd taki wyraził 
Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 27 stycznia 2012 r., 
DD3/033/6/KDJ/12/PK-71.
Wątpliwości te rozwiązuje dopiero ustawa z 7 listopada 2014 r. o uła-
twieniu wykonywania działalności gospodarczej, w której przewidziano 
ryczałtowe opodatkowanie prywatnych jazd pracowników wykonywa-
nych pojazdami służbowymi. Miesięczny ryczałt od wykorzystywanych 
samochodów ma wynosić:
n  250 zł – dla pojazdów o pojemności silnika do 1600 cm3,
n  400 zł – dla pojazdów o wyższej pojemności.
Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

11.  Samochód 
służbowy 
wykorzystywany 
zarówno do celów 
służbowych, jak 
i prywatnych, gdy 
pracownik przeby-
wa na urlopie

W czasie urlopu pracownik co do zasady nie powinien świadczyć 
pracy. Praktyka jest oczywiście inna, jednak urlop pozostaje czasem, 
w którym pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy (nawet 
jeśli pracuje w elastycznych formach zatrudnienia). W związku z tym 
– nawet jeśli jest faktycznie inaczej – to może być trudno wykazywać 
wykorzystywanie samochodu do celów służbowych podczas urlopu.
Należy przyjąć, że dopuszczalne jest sporadyczne wykorzystywanie sa-
mochodu służbowego do celów służbowych podczas urlopu pracowni-
ka (np. podjechanie do pracy z zaległymi dokumentami). Trudno jednak 
bronić poglądu, że taki użytek służbowy podczas urlopu pracownika 
miałby mieć charakter dominujący czy też znaczący.
Może być ocenione jako niewiarygodne przez organy podatkowe, a po-
nadto potencjalnie narazić pracodawcę na problemy z inspekcją pracy.
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12.  Samochód 

służbowy 
wykorzystywany 
tylko do celów 
prywatnych, gdy 
pracownik przeby-
wa na urlopie

Możliwość korzystania z samochodu będącego własnością pracodaw-
cy w celach prywatnych pracownika – np. podczas urlopu – stanowi 
dla tego pracownika przychód. Mając na uwadze wnioski wynikające 
z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., na-
leży przyjąć, że sama niesprecyzowana możliwość korzystania z samo-
chodu służbowego do celów prywatnych (np. brak wyraźnego zakazu 
ze strony pracodawcy, np. zapisania zakazu używania samochodów 
służbowych do celów prywatnych w regulaminie ich używania) nie 
stanowi jeszcze dla pracownika przychodu. Pracownik musi faktycznie 
skorzystać ze służbowego samochodu w okresie urlopu i, poinformo-
wany o wysokości przychodu z tego tytułu, powinien wyraźnie przyjąć 
takie świadczenie (zgodzić się na jego otrzymanie). Na temat sposobu 
ustalania wysokości przychodu z tytułu korzystania przez pracownika 
ze służbowego samochodu do celów prywatnych pisaliśmy w pkt. 10 
tabeli.

Dowóz do pracy
13.  Dowóz do pracy 

zapewniany przez 
pracodawcę 
własnym 
transportem, 
gdy pracodawca 
tworzy listę pra-
cowników, którzy 
deklarują, że 
będą regularnie 
korzystali z orga-
nizowanego przez 
niego transportu

Do 31 grudnia 2014 r. w przypadku dowożenia pracownika z miejsca 
zamieszkania do pracy po stronie pracownika, który wyraził chęć 
skorzystania z tego rodzaju świadczenia, powstaje przysporzenie 
majątkowe polegające na zaoszczędzeniu wydatku, jaki musiałby 
samodzielnie ponieść na dojazd do pracy. Przychodem pracownika nie 
jest jednak sama możliwość skorzystania z dowozu organizowanego 
przez pracodawcę do pracy (tj. znalezienie się na liście stworzonej przez 
pracodawcę), lecz tylko i wyłącznie faktyczne skorzystanie z takiego 
dowozu. Pracownik, który zadeklarował chęć skorzystania z takiego 
dowozu, powinien mieć doliczany przychód tylko za te dni, w których 
faktycznie z dowozu skorzystał. Za dni, w których z dowozu nie korzy-
stał, przychodu nie ma, gdyż sama możliwość skorzystania z dowozu 
nie generuje po stronie pracownika przychodu. Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z 8 lipca 2014 r. potwierdził, że przychód powstanie również 
po stronie pracowników, którzy początkowo nie zadeklarowali chęci sko-
rzystania z dowozu do pracy organizowanego przez pracodawcę, ale 
z jakichś względów zdecydowali się skorzystać z dowozu. W uzasad-
nieniu wyroku z 8 lipca br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że (...) Jeśli 
jednak pracownik decyduje się skorzystać z przewozu (choćby wbrew 
początkowej deklaracji), niewątpliwie zaoszczędza sobie wydatku, który 
musiałby ponieść. (...)
Przykładowo, gdy pracodawca proponuje pracownikom zorganizo-
wanie dowozu do pracy, zbiera listę chętnych do skorzystania i zna 
odległości, które każdy będzie pokonywał, jest w stanie precyzyjnie 
określić wartość świadczenia przypadającą indywidualnie na każdego 
przewożonego. Zdaniem Trybunału, dopiero ta wartość może być 
podstawą podjęcia racjonalnych decyzji przez pracowników.
W przypadku dowożenia pracowników do pracy należy zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden problem. Często zdarza się, że zakład pracy znajduje się 
w miejscu trudno dostępnym, np. w którym nie działa komunikacja
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miejska. W takim przypadku to w interesie pracodawcy jest zorganizo-
wanie dowozu pracowników. W przeciwnym razie z uwagi na trudności 
z dojazdem może on mieć problem ze znalezieniem odpowiedniej liczby 
potrzebnych mu pracowników. Podobnie jest w przypadku, gdy praco-
dawca wysyła pracowników do wykonywania obowiązków w miejscu 
trudno dla nich dostępnym. Również wtedy to w interesie pracodawcy 
leży zorganizowanie transportu. Można jednak mieć wątpliwość, czy po 
stronie pracowników, którzy skorzystają w ww. przypadkach z dowozu 
zorganizowanego przez pracodawcę, powinien powstać przychód.
W ustawie z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności 
gospodarczej przewidziano zwolnienie z podatku dochodowego dla 
świadczeń otrzymanych przez pracownika z tytułu organizowanego przez 
pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobu-
sem, busem). Regulacja ta zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

14.  Dowóz do pracy 
zapewniany przez 
pracodawcę wła-
snym transportem, 
gdy z dojazdu 
może korzystać 
każdy z pracowni-
ków w zależności 
od potrzeb

Jeżeli pracownicy mają zapewnioną możliwość skorzystania z dowozu 
do pracy, lecz z tego dowozu faktycznie nie korzystają, to sama 
możliwość stworzona w tym zakresie przez pracodawcę nie generuje 
po stronie pracownika przychodu. Jeśli pracownik faktycznie skorzysta 
z możliwości dojazdu do pracy – to wówczas powstanie po jego stronie 
opodatkowany przychód.
Patrz komentarz do pkt. 13 tabeli.

15.  Dowóz do pracy 
zapewniany przez 
pracodawcę z wy-
korzystywaniem 
usług firmy ze-
wnętrznej, gdy pra-
codawca tworzy 
listę pracowników, 
którzy deklarują, 
że będą regularnie 
korzystali z orga-
nizowanego przez 
niego transportu

Jeżeli pracownicy mają zapewnioną możliwość skorzystania z dowozu 
do pracy, lecz z tego dowozu faktycznie nie korzystają, to sama 
możliwość stworzona w tym zakresie przez pracodawcę nie generuje 
po stronie pracownika przychodu. Jeśli pracownik faktycznie skorzysta 
z możliwości dojazdu do pracy – to wówczas powstanie po jego stronie 
opodatkowany przychód. Nie ma znaczenia, czy dowóz jest organizo-
wany z wykorzystaniem pojazdów należących do pracodawcy, czy też 
poprzez zakupienie usług transportowych w firmie zewnętrznej.
Patrz komentarz do pkt. 13 tabeli.

16.  Dowóz do pracy 
zapewniany przez 
pracodawcę 
z wykorzystywa-
niem usług firmy 
zewnętrznej, gdy 
z dojazdu może 
korzystać każdy 
pracownik w zależ-
ności od potrzeb

Jeżeli pracownicy mają zapewnioną możliwość skorzystania z dowozu 
do pracy, lecz z tego dowozu faktycznie nie korzystają, to sama 
możliwość stworzona w tym zakresie przez pracodawcę nie generuje 
po stronie pracownika przychodu. Jeśli pracownik faktycznie skorzysta 
z możliwości dojazdu do pracy – to wówczas powstanie po jego stronie 
opodatkowany przychód. Nie ma znaczenia, czy dowóz jest organizo-
wany z wykorzystaniem pojazdów należących do pracodawcy, czy też 
poprzez zakupienie usług transportowych w firmie zewnętrznej.
Patrz komentarz do pkt. 13 tabeli.
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W przypadku gdy pracodawca korzysta przy dowożeniu pracowników 
z usług zewnętrznej firmy transportowej, często zdarza się, że opłata za 
świadczone usługi jest ustalana ryczałtowo. W takiej sytuacji zda-
niem redakcji w ogóle istnieje wątpliwość, czy po stronie pracownika 
powstanie jakikolwiek przychód. Otrzymane przez niego świadczenie nie 
jest zindywidualizowane. Pracodawca ma w takim przypadku trudność 
z ustaleniem, jaka była faktyczna cena za dowożenie jednego pracowni-
ka. Patrz komentarz do pkt. 13 tabeli.

17.  Zwrot pracow-
nikom kosztów 
dojazdów do 
pracy, np. za bilety 
autobusowe albo 
kolejowe

Zwrot pracownikom kosztów dojazdu do pracy nie jest przychodem 
pracownika. W tym przypadku nie mamy jednak do czynienia z „innymi 
świadczeniami nieodpłatnymi”, na temat których wypowiedział się 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., tylko ze świadcze-
niami pieniężnymi. Otrzymana przez pracownika kwota pieniężna jest 
dla niego przychodem. W tym przypadku otrzymany zwrot kosztów 
jest zwolniony z pdof, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez 
zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 
pkt 112 ustawy o pdof). Dotyczy to np. sędziów sądów, funkcjonariuszy 
niektórych służb.

18.  Zakup przez 
pracodawcę dla 
pracowników 
biletów na dojazd 
do pracy

Udostępnienie pracownikom biletów na dojazdy do pracy jest 
przychodem pracownika. Jeżeli pracodawca decyduje się na zakup 
swoim pracownikom biletów miesięcznych (np. na pociąg albo auto-
bus), to należy przyjąć, że po stronie pracownika, któremu taki bilet 
zakupiono, powstanie przychód. Przemawia za tym kilka argumen-
tów. Po pierwsze, pracownik może wykorzystywać taki bilet również 
po godzinach pracy, do celów prywatnych. Po drugie, po stronie 
pracownika z całą pewnością doszło do zaoszczędzenia wydatku, 
jaki musiałby ponieść, gdyby bilet miał zakupić samodzielnie. W takim 
przypadku pracodawca nie ma problemu z ustaleniem wartości 
takiego świadczenia. Bilet ma bowiem konkretną wartość, określoną 
w taryfie przewoźnika.
Przychód nie powstanie po stronie pracownika, który otrzymał od 
pracodawcy np. bilet autobusowy, którym dojechał w celu załatwienia 
sprawy służbowej.

Pakiety medyczne
19. Pakiet medyczny Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi pakietu uprawniającego do ko-

rzystania ze świadczeń medycznych jest przychodem pracownika (poza 
obowiązkową medycyną pracy). Trybunał Konstytucyjny potwierdził 
w wyroku z 8 lipca 2014 r. ugruntowaną linię orzeczniczą w sprawie pa-
kietów medycznych, wskazując, że w tym przypadku mamy do czynienia 
z przychodem pracownika. Jego zdaniem, już samo objęcie ochroną 
wynikającą z pakietu medycznego, którą pracownik uzyskuje za darmo, 
generuje po jego stronie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. 
Do powstania przychodu nie jest w tym przypadku konieczne poddanie 
się przez pracownika określonym świadczeniom medycznym. Trzeba 
pamiętać, że wartość nabytych w ramach tych pakietów usług z zakresu 
medycyny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikających
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z Kodeksu pracy, stanowi przychód pracownika, który korzysta ze zwol-
nienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof. W myśl tego 
przepisu zwolnione z pdof są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za 
te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z od-
rębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
tych ustaw. Przychodem pracownika będzie natomiast wartość usług 
medycznych niezwiązanych z medycyną pracy.

Wycieczki firmowe, wyjazdy integracyjne i szkolenia
20.  Wycieczki 

firmowe
Ocena tego świadczenia w kontekście powstania po stronie pracownika 
przychodu podatkowego – analizując tezy zawarte w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. – może nasuwać pewne wątpliwości. 
Trybunał wskazał, że w przypadku imprez integracyjnych organizowa-
nych przez pracodawców (o czym szerzej piszemy w pkt. 21 tabeli) nie 
ma przychodu, bowiem nie można przyjąć, że pracownik, gdyby mógł, 
to wybrałby się samodzielnie na taką imprezę. Trybunał Konstytucyjny 
nie odniósł się jednak w omawianym wyroku do wycieczek firmowych. 
Wydaje się, że jeśli mamy do czynienia z wycieczką firmową – w sensie 
zorganizowanej imprezy turystycznej (a nie wyjazdu czysto rozryw-
kowego) – na którą są prowadzone zapisy i pracownicy uczestniczą 
w niej za swoją zgodą (wyrażając chęć uczestnictwa w niej), to mamy 
do czynienia z przychodem po ich stronie. W tym przypadku pracodaw-
cy powinni pamiętać o zwolnieniu przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 67 
ustawy o pdof. Jeżeli zakup wycieczki został sfinansowany ze środków 
zfśs, to wartość otrzymanego przez pracownika świadczenia może 
korzystać ze zwolnienia w roku podatkowym do kwoty 380 zł (patrz: 
interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 28 września 2012 r., 
DD3/033/44/ILG/11/PK-338).

21.  Impreza integra-
cyjna, np. z okazji 
rocznicy istnienia 
firmy, Wigilia dla 
pracowników

Uczestnictwo w imprezie integracyjnej nie jest przychodem pracownika. 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie tylko możliwość uczestnic-
twa w imprezie integracyjnej nie jest przychodem, ale również i samo 
uczestnictwo w tego rodzaju imprezie nie skutkuje powstaniem 
u pracownika przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W uzasadnie-
niu Trybunał stwierdził m.in.: (...) kryterium – wystąpienia po stronie 
pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast 
spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spo-
tkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych 
poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet 
jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) 
dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci 
zaoszczędzenia wydatku (...) Opodatkowanie uczestnictwa czy też na-
wet samego zaproszenia na spotkanie integracyjne powodowałoby, że 
podatkowi podlegałby jedynie statystyczny przychód ustalony w drodze 
arytmetycznego działania, polegającego na podzieleniu kosztów tego 
spotkania przez liczbę pracowników biorących w nim udział. Przepisy 
ustawy o pdof nie dają zaś podstaw do takiego działania.
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W związku z tym należy uznać, że w tego rodzaju przypadkach przy-
chód nie powstaje.

22.  Wyjazdy na szko-
lenia połączone 
z integracją

Uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowym połączonym z integracją 
nie jest przychodem pracownika. Trybunał Konstytucyjny wprost 
stwierdził, że wyjazdy szkoleniowe nie stanowią przychodu pracowni-
ków (patrz: cytat z uzasadnienia wyroku z 8 lipca 2014 r., przywołany 
w pkt. 21 tabeli). W przypadku wyjazdów szkoleniowych połączonych 
z integracją (a taki charakter w praktyce ma większość szkoleń odby-
wających się poza miejscem pracy) mamy do czynienia z taką okolicz-
nością, że obok świadczeń leżących przede wszystkim w interesie 
pracowników (zabawa i integracja) pojawia się jeszcze świadczenie 
leżące przede wszystkim w interesie pracodawcy (tj. szkolenie 
pracowników w danym zakresie). Łącząc dwa wątki zaprezentowane 
przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 8 lipca 2014 r., 
tj. że uczestnictwo w imprezach integracyjnych i szkoleniach nie jest 
przychodem oraz że świadczenia dla pracowników leżące przede 
wszystkim w interesie pracodawcy nie są przychodem – trzeba 
stwierdzić, że w tym przypadku również nie mamy do czynienia 
z przychodem.

Artykuły spożywcze udostępniane pracownikom
23.  Udostępnianie 

pracownikom 
wody w dystry-
butorach, kawy, 
herbaty

Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku  
z 8 lipca 2014 r., sama możliwość skorzystania ze świadczenia, jeśli 
nie towarzyszy mu określenie, kto i w jakim zakresie dokładnie ze 
świadczenia skorzystał (kiedy dodatkowo sam potencjalnie zaintere-
sowany nie wyraził zgody na otrzymanie świadczenia), nie powoduje 
jeszcze powstania przychodu. W związku z tym należy uznać, że 
samo udostępnienie każdemu pracownikowi możliwości pobrania 
wody czy innego napoju nie jest przychodem. Nawet gdyby ewentu-
alnie rozpatrywać tego rodzaju świadczenia w kategorii przychodów 
pracowników, to należy pamiętać, że w niektórych przypadkach byłyby 
to przychody zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof. W myśl tego przepisu zwolnione z pdof są 
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące 
na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli 
zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Takim przepisem 
wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; ost. zm. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 173, poz. 1034). Z § 112 tego rozporządzenia wynika, że 
(...) pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom 
wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym 
stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić, 
oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów 
powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb 
fizjologicznych pracowników. 
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Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrud-
nionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne 
przepisy.
Odrębnym przepisem, o którym mowa w przywołanym § 112, jest np. 
rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profi-
laktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279). Z § 4 tego 
rozporządzenia wynika, że pracodawca zapewnia napoje pracownikom 
zatrudnionym m.in.:
n  w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się warto-

ścią wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
n  podczas pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia 

poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
n  na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana 

warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.
Polisy ubezpieczeniowe

24.  Ubezpieczenie 
pracowników, 
np. od następstw 
nieszczęśliwych 
wypadków, 
wykupienie dla 
pracownika polisy 
na życie

Nie stanowi przychodu pracownika ubezpieczenie go przez 
pracodawcę na czas wykonywanej pracy (np. ubezpieczenie 
kosztów leczenia w trakcie podróży służbowej) oraz w sytuacji, gdy 
posiadanie ubezpieczenia jest warunkiem dopuszczenia pracow-
nika do pracy. W uzasadnieniu wyroku z 8 lipca 2014 r. Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, że NSA, w wyroku z 23 kwietnia 2013 r., 
II FSK 1741/11, słusznie stwierdził, że ubezpieczenie takie „ściśle 
związane jest z realizacją przedmiotu działalności pracodawcy. 
Wykupując to ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje się chęcią 
zapewnienia korzyści swojemu pracownikowi, lecz – co nie ulega 
dyskusji – potrzebą uniknięcia ewentualnych, nieprzewidywalnych 
co do wysokości i następstw w zakresie wykonywania zawartych 
umów – wydatków. (...) zabezpiecza się on niejako przed «koniecz-
nością zwrotu z własnych środków kosztów leczenia pracownika 
poniesionych podczas jego podróży za granicą, do czego obligują 
przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 19 [grudnia] 2002 r.»”.
Tak więc, gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek 
niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pra-
cownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem 
dochodowym.
W odniesieniu do pozostałych ubezpieczeń, to wykupienie przez praco-
dawcę dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej dla pracownika, na co 
ten ostatni – znając wysokość przychodu (wielkość składki na niego 
przypadającej) – wyraża zgodę, skutkuje dla pracownika powstaniem 
przychodu. W takim przypadku z całą pewnością zaoszczędza on 
wydatek w postaci samodzielnie zapłaconej składki ubezpieczeniowej.

Pożyczki
25.  Pożyczki dla 

pracowników
O ewentualnym powstaniu przychodu można mówić w przypadku 
udzielania pracownikom pożyczek nieodpłatnych bądź też na warun-
kach w istotny sposób korzystniejszych niż rynkowe. W takich



  nr 46/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 43

1 2
przypadkach mamy do czynienia z przychodem z tytułu nieodpłatnych 
świadczeń bądź też świadczeń częściowo odpłatnych. Na takim stano-
wisku stały dotychczas organy podatkowe oraz sądy. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego w żaden sposób tego nie zmienia.

Zakwaterowanie
26.  Nieodpłatne 

korzystanie przez 
pracownika z lo-
kalu mieszkalne-
go należącego do 
pracodawcy

Dotychczas nieodpłatne korzystanie przez pracownika z nieruchomości 
należącej do pracodawcy powodowało powstanie po stronie pracow-
nika przychodu z tego tytułu. W części było to jednak świadczenie 
zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1  
pkt 19 ustawy o pdof. Powstaje pytanie, czy po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego praktyka w zakresie kwalifikowania tego rodzaju 
świadczeń jako przychodów nie powinna się zmienić. W uzasadnieniu 
wyroku z 8 lipca 2014 r. Trybunał stwierdził, że jeśli w umowie o pracę 
wskazano określone świadczenia – w tym np. mieszkanie służbowe  
– które pracodawca będzie spełniał na rzecz pracownika, to niewątpli-
wie mamy do czynienia ze świadczeniem przyjętym za zgodą pracow-
nika. W takim przypadku stanowi ono przychód. Powstaje natomiast 
pytanie, czy inaczej nie powinny być traktowane sytuacje, w których 
pracodawca przenosi przejściowo pracownika w inne miejsce pracy, 
zapewniając mu mieszkanie. W tym przypadku możemy mieć do 
czynienia z sytuacją, w której – jak to wskazuje Trybunał Konstytucyjny 
– trudno uznać, że pracownik sam z własnej inicjatywy przeniósłby się 
w inne miejsce i wynajmował sobie sam mieszkanie. Może być to pe-
wien argument na rzecz odstąpienia w ogóle od przypisywania w takim 
przypadku pracownikowi przychodu.

Szczepienia ochronne
27.  Szczepienia 

ochronne, gdy 
obowiązek szcze-
pienia wynika 
z przepisów bhp

Nieodpłatne obowiązkowe szczepienia ochronne pracowników są 
przychodem zwolnionym z pdof.
Jeżeli pracodawca jest zobowiązany do zaszczepienia swoich pracow-
ników na podstawie przepisów bhp, to nieodpłatne świadczenie, jakie 
otrzymał pracownik, będzie dla niego przychodem korzystającym ze 
zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof. W myśl 
tego przepisu zwolnione z pdof są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty 
za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odręb-
nych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych 
ustaw.
Pierwszym z przepisów bhp jest rozporządzenie Rady Ministrów  
z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodo-
wych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracow-
ników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących 
pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynno-
ści (Dz.U. z 2012 r. poz. 40). Z rozporządzenia tego wynika, że zaleca 
się szczepienie przeciwko grypie w przypadku czynności podejmowa-
nych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, 
jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony
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Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra 
właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz 
Szefa Służby Celnej, jeżeli przy ich wykonywaniu istnieje ryzyko zaraże-
nia wirusem grypy.
Drugim z przepisów bhp jest rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników za-
wodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716; ost. zm. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 48, poz. 288). Rozporządzenie to zawiera wykaz prac, przy 
których wykonywaniu pracownicy są narażeni na działanie m.in. wirusa 
grypy. Jest to np. praca w zakładach produkujących żywność.

28.  Szczepienia 
ochronne, gdy 
obowiązek szcze-
pienia nie wynika 
z przepisów bhp, 
np. dobrowolne 
szczepienia prze-
ciwko grypie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. wskazał, że 
świadczenie, które pracownik przyjmuje całkowicie dobrowolnie, 
mając świadomość jego wartości, jest dla niego przychodem. Za-
sadniczo taki właśnie charakter będą miały dobrowolne szczepionki, 
np. przeciwko grypie. Pracownik uzyskuje konkretne przysporzenie 
majątkowe, bowiem unika wydatków ze swego majątku, a można 
przyjąć, że w tym przypadku (gdyby nie inicjatywa pracodawcy) 
zmierzałby do zapewnienia sobie tego świadczenia we własnym 
zakresie.
Inaczej jest, jeśli szczepienia nie są wprawdzie obowiązkowe, ale zale-
cane, zaś samo szczepienie jest np. związane z wyjazdem służbowym 
pracownika w inne rejony świata – wówczas nie mamy do czynienia 
z przychodem. Wprawdzie zapewnienie szczepienia nie jest tu obo-
wiązkiem pracodawcy, jednak zaszczepienie pracownika leży w jego 
interesie. Poza tym trudno przyjąć, że pracownik – gdyby nie służbowy 
wyjazd w odległe regiony świata – chciałby się zaszczepić przeciwko 
chorobie w Polsce niewystępującej. W związku z tym można przyjąć, 
że w tego rodzaju przypadkach nie mamy do czynienia z przysporze-
niem majątkowym u pracownika (w postaci zaoszczędzenia wydat-
ków). Przychód nie powinien zatem po jego stronie wystąpić.

Produkty udostępniane z rabatem
29.  Zakup produktów 

wytwarzanych 
przez pracodaw-
cę z rabatem, 
gdy oferta jest 
kierowana do 
otwartego grona 
odbiorców

Rabat przyznany pracownikowi wówczas, gdy oferta jest kierowana 
do otwartego grona odbiorców, nie jest przychodem pracownika. 
Rabaty mogą być potencjalnie traktowane jako świadczenia częściowo 
odpłatne (gdy rabat byłby traktowany jako dodatkowa korzyść mogąca 
potencjalnie stanowić przychód). Od dłuższego czasu istnieje jednak 
konsensus, którego wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. 
w żadnej mierze nie zmienia, że jeśli rabat jest kierowany do wszyst-
kich, do nieograniczonego podmiotowo kręgu odbiorców – wówczas 
przychód nie powstaje.

30.  Zakup produktów 
wytwarzanych 
przez pracodaw-
cę z rabatem, 

Rabat przyznany pracownikowi – gdy oferta jest kierowana tylko do 
pracowników – jest przychodem pracownika. Jeśli rabat jest kierowany 
tylko i wyłącznie do pracowników i jest on im należny z tego tytułu, że są 
pracownikami, to wartość tego rabatu jest dla nich przychodem. Jest to 
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gdy oferta jest 
kierowana tylko 
do pracowników

świadczenie częściowo odpłatne, a wartość rabatu wyraża korzyść ma-
jątkową pracownika (uniknięcie wydatku kosztem swojego majątku).

Finansowanie kosztów nauki
31.  Finansowanie 

kosztów nauki
W przypadku gdy pracodawca opłaca pracownikowi koszty nauki i kształ-
cenia, pracownik nie musi ponosić wydatków ze swojego majątku na opła-
cenie kosztów kształcenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze wykupienie 
przez pracodawcę dla pracownika kursu czy studiów stanowi dla niego 
przychód. W przypadku kursów i szkoleń bardzo specjalistycznych, które 
są pracownikowi niezbędne do wykonywania pracy, a których odbyciem 
we własnym zakresie nie byłby zainteresowany, powstaje wątpliwość, 
czy są one dla pracownika przychodem (patrz: argumentacja Trybunału 
Konstytucyjnego dotycząca braku przychodów w przypadku imprez 
integracyjnych). Należy jednak stwierdzić, że kwestia ta nie ma znaczenia 
praktycznego z uwagi na to, że świadczenia przyznane pracownikom na 
dokształcanie są zgodnie z odrębnymi przepisami zwolnione z podatku 
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o pdof).

Świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru 
składek zuS i zasiłku
Płatnik. składek. ma. obowiązek. odprowadzenia. składek. od. dodatkowego.
świadczenia.dla.pracownika.za.miesiąc,.w.którym.nastąpiła. jego.wypłata.
(lub. zostało. ono. postawione. do. jego. dyspozycji).. Musi. jednak. wyłączyć.
z.podstawy.wymiaru.składek.wartości.świadczeń.pozapłacowych.zwolnio-
nych.z.tych.obciążeń.na.podstawie.§.2.ust..1.rozporządzenia.Ministra.Pracy.

Kup dowolne produkty lub prenumeraty 
za minimum 50 zł w naszym sklepie

 i weź udział w konkursie.

www.sklep.infor.pl/konkurs

Wyprzedzaj zmiany
i wygraj samochód!



9 grudnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl46

i. Polityki. Socjalnej. z. 18. grudnia. 1998. r.. w. sprawie. szczegółowych. zasad.
ustalania.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rento-
we.(Dz.U..Nr.161,.poz..1106,.ost..zm..Dz.U..z.2010.r..Nr.127,.poz..860;.da-
lej:.rozporządzenie.składkowe).

Do.takich.świadczeń.należy.zaliczyć.m.in.:
n. .wartość. świadczeń. rzeczowych. wynikających. z. przepisów. bhp. oraz.

ekwiwalenty.za.te.świadczenia,
n. .ekwiwalenty. pieniężne. za. pranie. odzieży. roboczej,. używanie. odzieży.

i.obuwia.własnego,
n. .świadczenia.finansowane.ze.środków.zakładowego.funduszu.świadczeń.

socjalnych.(dalej:.zfśs).
Dodatkowe.świadczenia,.które.nie.są.uwzględniane.w.podstawie.wymiaru.

składek. na. ubezpieczenia. społeczne,. nie. są. wliczane. do. podstawy. wymiaru.
świadczeń.chorobowych..Jest.tak,.ponieważ.od.świadczeń.zwolnionych.ze.skła-
dek.emerytalno-rentowych.nie.jest.również.odprowadzana.składka.chorobowa.

Świadczenia częściowo odpłatne w podstawie wymiaru składek
Jeżeli. pracodawca. przyznaje. swoim. pracownikom. świadczenia. częściowo.
odpłatne,.to.do.przychodu.pracownika.należy.zaliczyć.różnicę.między.war-
tością.danego.świadczenia.a.kwotą.finansowaną.przez.pracownika.

świadczenie musi być 
 finansowane  

przez pracownika  
choćby w symbolicznej  

wysokości

świadczenie ma postać  
niepieniężną

prawo do świadczenia  
wynika z układu  

zbiorowego pracy  
lub przepisów  

o wynagradzaniu

warunki zwolnienia ze składek zuS świadczenia 
częściowo odpłatnego
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Przykład

Spółka X wprowadziła w regulaminie wynagradzania następujące zapisy: „Pracownicy 
mają prawo do prywatnej opieki zdrowotnej współfinansowanej przez pracodawcę. 
Pracodawca pokrywa 90%, a pracownicy 10% wartości miesięcznego pakietu. Pra-
cownik jest zobowiązany do pokrycia opłaty za pakiet medyczny do 30. dnia każde-
go miesiąca na rachunek bankowy pracodawcy. Wpłata za pakiet jest dokonywana 
z góry. Brak wpłaty pracownika zostanie uznany przez pracodawcę za rezygnację z pa-
kietu medycznego od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wpłata powin-
na zostać dokonana”. Obecnie miesięczna wartość pakietu wynosi 100 zł, w tym część 
współfinansowana przez pracodawcę – 90 zł. W tej sytuacji wartość dofinansowania 
nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

wartość świadczenia pozapłacowego uwzględniana 
w podstawie wymiaru składek zuS

świadczenie 

finansowane  
przez pracownika

rzeczy lub usługi 
zakupione przez praco-

dawcę

według cen zakupu

rzeczy lub usługi 
wchodzące w zakres 

działalności gospodar-
czej pracodawcy

według cen  
stosowanych wobec 

innych odbiorców  
niż pracownicy

udostępnienie pracow-
nikowi lokalu 

w przypadku:
n  hotelu  

– w wysokości 
udokumentowanej 
rachunkami/faktu-
rami wystawiony-
mi przez hotel,

n  lokalu mieszkanio-
wego – w wysoko-
ści czynszu

finansowane przez pracodawcę 

nie stanowi podstawy 
wymiaru składek, jeżeli  
pracodawca przyzna 

pracownikowi prawo do 
świadczenia np. w regula-

minie wynagradzania
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W.przypadku.gdy.pracodawca.przyznaje.pracownikom.świadczenia.nieod-
płatne,.w.podstawie.wymiaru.składek.należy.uwzględnić.wysokość.ekwiwalen-
tu.pieniężnego.określonego.w.obowiązujących.w.zakładzie.pracy.przepisach.
o.wynagradzaniu..Jeżeli.pracodawca.nie.ma.uregulowanych.tych.kwestii,.war-
tość.świadczenia.stanowi.np..cena.stosowana.wobec.innych.odbiorów.

Świadczenia z zfśs
Pracodawca,. który. przyznaje. dodatkowe. świadczenia. ze. środków. zfśs,. nie.
uwzględnia. ich. w. podstawie. wymiaru. składek. na. ubezpieczenia. społeczne.
i.zdrowotne,.bez.względu.na.wysokość..Jeżeli.pracodawca.nie.tworzy.zfśs.i.wy-
płaca.świadczenia.z.funduszu.przeznaczonego.na.cele.socjalno-bytowe,.utwo-
rzonego.na.podstawie.układu.zbiorowego.pracy,.kwota.wypłacona.pracowniko-
wi. nie. stanowi. podstawy. wymiaru. składek,. gdy. nie. przekroczy. wysokości.
odpisu.podstawowego.(w.2014.r..–.1093,93.zł.dla.pracownika.zatrudnionego.
w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.w.normalnych.warunkach).

zwolnienie ze składek zuS świadczeń finansowanych z zfśs

Przykład

Spółka Y przyznaje wszystkim pracownikom dofinansowanie do wypoczynku w jed-
nakowej wysokości po 2000 zł. Nie ma znaczenia długość urlopu oraz wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie pracownika. Dofinansowanie urlopów pracowników 
w taki sposób powoduje obowiązek uwzględniania wypłaconej kwoty w podstawie 
wymiaru składek ZUS w pełnej przyznanej wysokości, tj. 2000 zł.

Świadczenie finansowane ze środków zfśs nie stanowi podstawy wymiaru składek, jeżeli:

działalność prowadzona przez pracodawcę ma cechy 
działalności socjalnej, czyli: służy poprawie sytuacji mate-
rialno-bytowej osób uprawnionych, jest prowadzona jako 
działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, 
w formie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecię-

cych, przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego, wspiera różne formy wypoczynku, 

w formie udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub 
finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na 
cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową

zostało przekazane pracownikowi 
z uwzględnieniem kryterium socjalnego, 

tj. jego sytuacji materialnej, rodzinnej 
oraz życiowej (świadczenie ulgowe). 
Zdaniem ZUS, przyznanie wszystkim 
pracownikom świadczenia w jedna-

kowej wysokości nie jest przyznaniem 
świadczenia z uwzględnieniem kryte-

rium socjalnego
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Oskładkowanie dodatkowych świadczeń przysługujących w czasie 
niezdolności do pracy
Dodatkowego. składnika. wynagrodzenia,. do. którego. pracownik. zachowuje.
prawo.podczas.niezdolności.do.pracy.(pobierania.wynagrodzenia.chorobo-
wego,.zasiłków.z.ubezpieczenia.społecznego.albo.świadczenia.rehabilitacyj-
nego).i.który.przysługuje.na.podstawie.przepisów.wewnątrzzakładowych,.nie.
należy. uwzględniać. w. podstawie. wymiaru. składek. ZUS.. Jeżeli. pracownik.
jest.niezdolny.do.pracy.przez.część.miesiąca,.to.takie.świadczenie.nie.stano-
wi.podstawy.wymiaru.składek.w.części.przypadającej.na.czas.tej.absencji.

Ponieważ.sposób.obliczania.wartości.przychodu.przypadającego.na.część.
miesiąca.nie.został.uregulowany,.eksperci.prezentują.2.stanowiska..Jednak.
w. celu. uniknięcia. przyszłego. sporu. z. ZUS. zalecanym. rozwiązaniem. jest.
wystąpienie.do.tego.organu.o.interpretację.indywidualną.w.tej.sprawie.

Sposób obliczania wysokości dodatkowego świadczenia 
przysługującego za czas niezdolności do pracy

Podstawa prawna Instrukcja

Przykładowy stan faktyczny
Pracownik ma prawo do kar-
netu sportowego również za 
okres niezdolności do pracy 

na podstawie regulaminu 
wynagradzania. Wartość 

miesięczna karnetu to 100 zł. 
W październiku 2014 r. pra-

cownik był niezdolny do pracy 
przez 8 dni

1 2 3
I. § 11 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie spo-
sobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia stanowią-
cego podstawę obliczania od-
szkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagro-
dzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy

Krok 1.
Miesięczną wartość świadcze-
nia należy podzielić przez 30

100 zł : 30 = 3,33 zł

 Krok 2.
Otrzymany wynik należy 
pomnożyć przez liczbę dni 
zwolnienia lekarskiego

3,33 zł x 8 dni choroby = 
26,64 zł (kwota wyłączona 
z podstawy wymiaru składek 
ZUS)
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1 2 3
 Krok 3

Otrzymaną kwotę należy odjąć 
od wartości świadczenia przy-
sługującego za cały miesiąc

100 zł – 26,64 zł = 73,36 zł 
(podstawa wymiaru składek 
ZUS)

II.  Brak – należy propor-
cjonalnie obniżyć wartość 
świadczenia pozapłacowego 
stanowiącego podstawę 
wymiaru składek ZUS

Krok 1
Miesięczną wartość świad-
czenia należy podzielić przez 
liczbę dni kalendarzowych 
w danym miesiącu

100 zł : 31 = 3,23 zł

 Krok 2
Otrzymany wynik należy 
pomnożyć przez liczbę dni 
zwolnienia lekarskiego

3,23 zł x 8 dni choroby = 
25,84 zł (kwota wyłączona 
z podstawy wymiaru składek 
ZUS)

 Krok 3
Otrzymaną kwotę należy odjąć 
od wartości świadczenia przy-
sługującego za cały miesiąc

100 zł – 25,84 zł = 74,16 zł 
(podstawa wymiaru składek 
ZUS)

Świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku 
chorobowego
Podstawę. wymiaru. zasiłku. stanowi. przeciętne. wynagrodzenie. wypłacone.
pracownikowi.za.okres.12.miesięcy.przed.niezdolnością.do.pracy..W.pod-
stawie.wymiaru.należy.uwzględnić.wynagrodzenie.zasadnicze.oraz.wszyst-
kie. inne.składniki.wynagrodzenia,.od.których.była.odprowadzana.składka.
na.ubezpieczenie.chorobowe.

W.podstawie.wymiaru.zasiłku.nie.należy.uwzględniać.składników.wyna-
grodzenia,.które.na.podstawie.postanowień.układów.zbiorowych.pracy.lub.
przepisów.o.wynagradzaniu.pracownik.otrzymuje.w.czasie.niezdolności.do.
pracy.. W. przypadku. braku. odpowiednich. zapisów. w. umowie. o. pracę. lub.
przepisach.wewnętrznych,. lecz.przy.faktycznym.pomniejszaniu.przez.pra-
codawcę.danego.składnika.za.okres.niezdolności.do.pracy,.takie.świadcze-
nie.należy.uwzględnić.w.podstawie.wymiaru.świadczeń.chorobowych.

Płatnik.zasiłku.nie.powinien.uwzględniać.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.
przysługujących. pracownikowi. składników. wynagrodzenia,. które. są. przy-
znawane. niezależnie. od. oceny. pracy. danej. osoby,. na. których. przyznanie.
i.wypłatę.nie.ma.wpływu.jej.okres.niezdolności.do.pracy.

Dotyczy.to.takich.świadczeń,.jak:
n. .jednorazowe.zasiłki.na.zagospodarowanie,
n. .wartość.szczepień.ochronnych.pracowników,
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n. .wartość.badań.mammograficznych.lub.innych.nieodpłatnych.badań.pra-
cowników,

n. .nagrody.za.ukończenie.przez.pracownika.szkoły,
n. .sfinansowanie. lub.dofinansowanie.przez.pracodawcę.kosztów.wynajmu.

mieszkania.przez.pracownika,
n. .dodatkowe. ubezpieczenie. pracownika. wyjeżdżającego. w. delegację. za-

graniczną,
n. .dopłata.pracodawcy.do.dodatkowego.ubezpieczenia.pracownika.z.tytułu.

różnych.ryzyk,
n. .bony.lub.wypłaty.w.gotówce.przyznawane.w.jednakowej.wysokości.wszyst-

kim.pracownikom.lub.grupom.pracowników.z.okazji.świąt,.rocznic.itp.,
n. .jednorazowe.dodatki.z.okazji.ślubu,.urodzenia.się.dziecka.pracownika.

Ponadto. do. podstawy. wymiaru. zasiłku. nie. należy. wliczać. składników.
wynagrodzenia,. które. nie. zależą. od. indywidualnego. wkładu. pracownika.
w.wykonywane.czynności.wynikające.z.zajmowanego.stanowiska,.lecz.od.
efektów.osiągniętych.przez.grupę.zatrudnionych..W.takiej.sytuacji.niezdol-
ność.do.pracy.pracownika.nie.ma.wpływu.na.prawo.do.takich.składników,.
chyba.że.pracodawca.zastrzegł,.że.dany.składnik.nie.przysługuje.za.okres.
choroby.lub.jest.odpowiednio.pomniejszany.za.ten.okres.

Przykład

Marta O. była niezdolna do pracy od 1 do 15 listopada 2014 r. Oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego pracownica co miesiąc otrzymuje premię, którą pracodawca przyzna-
je na podstawie liczby nowych klientów zdobytych przez cały dział marketingu, w któ-
rym pracuje Marta O. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, premia jest wypłacana 
każdemu pracownikowi, niezależnie od rodzaju i długości nieobecności w pracy. 
W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowi wyłącznie wynagrodzenie 
zasadnicze pomniejszone o składki ZUS finansowane przez pracownika.

Obliczając.podstawę.wymiaru.zasiłku,.należy.ustalić,.czy.w.firmie.nie.
zaprzestano. wypłaty. niektórych. składników. wynagrodzenia.. Należy. pod-
kreślić,. że.dodatkowych. składników.wynagrodzenia,. które.przysługują.do.
określonego. terminu,. lub. takich,. których. pracodawca. zaprzestał. wypłaty,.
nie.należy.uwzględniać.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.za.okres.niezdolności.
do.pracy.przypadający.po.terminie,.do.którego.obowiązywał.dany.składnik.
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Wskazana. zasada. nie. ma. zastosowania,. jeżeli. składnik. wynagrodzenia.
został:
n. .włączony.w.całości.lub.w.części.do.innego.składnika.wynagrodzenia.lub
n. .zamieniony.na.inny.składnik.wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku

W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać  
dodatkowych składników wynagrodzenia:

od których nie została odprowadzona składka na ubezpieczenie chorobowe

które nie są pomniejszane za okres niezdolności do pracy

których wypłata nie zależy od pracy danego pracownika,  
lecz od grupy pracowników

których pracodawca zaprzestał wypłaty na podstawie np. umowy o pracę  
lub regulaminu wynagradzania

Przykład

Pracownik spółki Patryk G. jest niezdolny do pracy od 1 do 10 listopada 2014 r. Otrzy-
muje on: płacę zasadniczą – 6000 zł, zmienne premie miesięczne uzależnione od 
indywidualnych wyników sprzedaży w wysokości od 10% do 25% wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatkowe świadczenie w postaci karnetu sportowego o wartości 
120 zł podlegające oskładkowaniu w pełnej wysokości oraz comiesięczną zapomo-
gę z zfśs w wysokości 200 zł. Ponadto co miesiąc do przychodu pracownika jest do-
liczana kwota 50 zł za udostępnienie mu do celów prywatnych służbowego telefonu.
Do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego zostaną przyjęte dwa składniki, tj. 
wynagrodzenie zasadnicze oraz zmienne premie miesięczne. Pozostałe świadczenia 
nie wchodzą do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, ponieważ pracownik 
otrzymuje je bez względu na okresy pobierania zasiłków, a ponadto zapomoga z zfśs 
jest zwolniona ze składek.
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Może.się.zdarzyć,.że.podczas.niezdolności.do.pracy.pracownika.nastąpi.
zmiana.zasad.wynagradzania.w.firmie.polegająca.na.zaprzestaniu.wypłaca-
nia.danego.składnika.wynagrodzenia.od.określonej.daty.

W.takiej.sytuacji.płatnik.zasiłku.(pracodawca.lub.ZUS).powinien.przeli-
czyć.podstawę.wymiaru.zasiłku.i.wyłączyć.z.niej.składnik.wynagrodzenia,.
którego.wypłaty.zaprzestano.

Przykład

Karol D. był niezdolny do pracy od 1 października do 30 listopada 2014 r. Ma prawo 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz premii regulaminowej, która jest proporcjo-
nalnie pomniejszana za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodaw-
ca od 1 listopada zaprzestał wypłaty premii. W tej sytuacji musi ponownie przeli-
czyć podstawę wymiaru zasiłku, wyłączając z niego premię. Takie postępowanie 
będzie prawidłowe.

Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców

Podstawę.wymiaru.zasiłku.dla.zleceniobiorcy,.tak.samo.jak.dla.pracownika,.
stanowi. przychód. za. okres. 12. miesięcy. kalendarzowych. poprzedzających.
miesiąc,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy..

W. sytuacji. gdy. niezdolność. do. pracy. powstanie. przed. tym. okresem,.
w.podstawie.wymiaru.zasiłku.uwzględnia.się.przeciętne.miesięczne.wyna-
grodzenie. za. pełne. kalendarzowe. miesiące. ubezpieczenia. pomniejszone.
o.składki.ZUS.

Ustalając.podstawę.wymiaru.zasiłku.dla.zleceniobiorcy,.nie.mają.zasto-
sowania.zasady.dotyczące.wyłączenia.dodatkowego.składnika.wynagrodze-
nia.z.podstawy.wymiaru.zasiłku,.tak.jak.w.przypadku.pracowników.(art..41.
ustawy.o.świadczeniach.pieniężnych.z.ubezpieczenia.społecznego.w.razie.
choroby.i.macierzyństwa).

Zatem.podstawę.wymiaru.zasiłku.dla.zleceniobiorcy.stanowi.dodatkowy.
składnik.wynagrodzenia,.który:
n. .nie.jest.pomniejszany.za.okresy.pobierania.zasiłków,
n. .przysługuje.do.określonego.terminu,
a.ponadto.została.od.niego.odprowadzona.składka.chorobowa.

Wszystkie.wskazane.warunki.muszą.wystąpić.łącznie.
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Przykład

Spółka ABC sfinansowała kurs nurkowania wszystkim pracownikom działu IT oraz 
dwóm zleceniobiorcom świadczącym usługi w zakresie marketingu i promocji firmy. 
Jeden z pracowników dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 1 do 5 paździer-
nika 2014 r., a jeden ze zleceniobiorców na okres od 30 września do 3 października 
2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi wynagrodzenie uzyskane 
przez niego za okres od października 2013 r. do września 2014 r. W podstawie wy-
miaru zasiłku dla pracownika nie należy uwzględniać wartości kursu, gdyż na jego 
przyznanie nie ma wpływu absencja chorobowa zatrudnionego. Natomiast podsta-
wę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy stanowi przychód uzyskany za okres od sierpnia 
2013 r. do września 2014 r. oraz wartość kursu, pomniejszone o składki ZUS.

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy

W podstawie wymiaru zasiłku  
zleceniobiorcy należy uwzględnić  

składnik wynagrodzenia, który:

nie jest uzależniony bezpośrednio  
od indywidualnego wkładu pracy zlecenio- 

biorcy, ale od wyników grupy zatrudnionych  
lub całego zakładu pracy

jest przyznawany niezależnie  
od oceny pracy 

jest wypłacany za czas niezdolności  
do pracy

Przykład

Adam D., będący zleceniobiorcą współpracującym ze spółką ABC, jest wynagra-
dzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 4000 zł oraz ma prawo do 
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używania samochodu służbowego do celów prywatnych. W październiku 2014 r. zle-
ceniobiorca był niezdolny do pracy przez 14 dni, za co przysługuje mu 80% zasiłek 
chorobowy. Wcześniej chorował przez 10 dni marca 2014 r. i za ten miesiąc otrzy-
mał wynagrodzenie w kwocie 3000 zł. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód 
uzyskany za okres od października 2013 r. do września 2014 r. Wynagrodzenia za 
marzec nie należy uzupełniać, tylko przyjąć je w kwocie faktycznie wypłaconej, ponie-
waż do zleceniobiorców nie stosuje się zasad uzupełniania przychodu właściwych 
dla pracowników.

Wysokość wynagrodzenia i wartość świadczenia z tytułu udostępnienia samochodu 
stanowiącego własność spółki za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność 
do pracy zleceniobiorcy

Miesiąc
Wynagro- 

dzenie

Wartość  
użyczenia 

samochodu

Suma  
przychodów

Suma przycho-
dów pomniejszo-
na o składki ZUS 

(13,71%)
Październik 2013 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Listopad 2013 r. 4000 zł 200 zł 4200 zł 3624,18 zł
Grudzień 2013 r. 4000 zł 150 zł 4150 zł 3581,04 zł
Styczeń 2014 r. 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł
Luty 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Marzec 2014 r. 3000 zł 100 zł 3100 zł 2674,99 zł
Kwiecień 2014 r. 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł
Maj 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Czerwiec 2014 r. 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł
Lipiec 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Sierpień 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Wrzesień 2014 r. 4000 zł 200 zł 4200 zł 3624,18 zł
Razem 42 842,99 zł
średni przychód 3570,25 zł
Stawka dzienna zasiłku – 100% (3570,25 zł : 30) 119,01 zł
Stawka dzienna zasiłku – 80% 95,21 zł

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy wyniesie 1332,94 zł (14 dni x 
95,21 zł).
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Zasiłek po ustaniu zatrudnienia
W.podstawie.wymiaru.zasiłku.po.ustaniu.zatrudnienia.ZUS,.który.przejmie.
wypłatę. zasiłku,. dodatkowo. uwzględni. składniki. wynagrodzenia,. które. nie.
były.wliczane.do.podstawy.wymiaru.zasiłku.przysługującego.w. trakcie.za-
trudnienia,.czyli:
n. .od.których.została.odprowadzona.składka.na.ubezpieczenie.chorobowe,
n. .niepomniejszanych.za.okres.niezdolności.do.pracy,
n. .niezależnych.od.pracy.danego.prawnika,.lecz.od.grupy.pracowników,
n. .których. wypłaty. pracodawca. zaprzestał,. a. prawo. do. nich. wynikało. np..

z.umowy.o.pracę.lub.regulaminu.wynagradzania.

Przykład

Umowa o pracę pracownika ABC spółki z o.o. Marcina C. rozwiązała się 31 października 
2014 r. Pracownik był niezdolny do pracy od 10 sierpnia do 30 listopada 2014 r. Oprócz 
wynagrodzenia miesięcznego, Marcin C. miał prawo do abonamentu medycznego, 
a w czerwcu 2014 r. otrzymał jednorazową nagrodę na okoliczność ukończenia szkoły. 
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi w czasie 
zatrudnienia pracodawca nie uwzględnił wartości abonamentu medycznego, do które-
go pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, oraz jednorazowej nagro-
dy. Natomiast w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po 
ustaniu zatrudnienia, tj. od 1 do 30 listopada 2014 r., ZUS uwzględni te świadczenia.

Pracodawcy,.oprócz.premii.i.nagród,.często.przyznają.swoim.pracowni-
kom.nieobowiązkowe.dodatki,.które.mogą.sprawiać.problem.przy.ustalaniu.
podstawy.wymiaru.składek.lub.zasiłku..Do.takich.świadczeń.należą.m.in.:
n. .prywatna.opieka.medyczna,
n. .karnety.na.siłownię,.basen,
n. .udostępnienie.służbowego.samochodu.i.telefonu.do.celów.prywatnych,
n. .zakupy.u.pracodawcy.po.cenach.preferencyjnych,
n. .świadczenia. rzeczowe. z. zfśs. przyznane. według. kryterium. socjalnego.

i.z.jego.pominięciem,
n. .dodatkowe.dni.wolne.od.pracy,
n. .kursy.językowe.

Wymienione. świadczenia. (jeżeli. spełniły. warunki. wskazane. przez. TK.
w.wyroku.z.8.lipca.2014.r..–.K.7/13.i.zostały.uznane.za.przychód).nie.mogą.
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być.uwzględniane.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.dla.pracownika.w.czasie.
trwania.stosunku.pracy..Natomiast.należy.je.uwzględnić.w.podstawie.wy-
miaru.zasiłku.przysługującego.po.ustaniu.zatrudnienia.pracowniczego.

uwzględnienie wybranych dodatkowych składników 
wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek, podatku 
i zasiłku

Dodatkowy  
składnik  

wynagrodzenia

Podstawa 
wymiaru 
składek

Podatek

Podstawa wymiaru  
zasiłku w trakcie  

zatrudnienia

Podstawa wymiaru 
zasiłku po ustaniu tytułu 

do ubezpieczenia

dla  
pracownika

dla  
zlecenio-

biorcy

dla  
pracownika

dla  
zlecenio-

biorcy
Prywatna opieka 
medyczna

tak tak nie tak tak tak

Karnety na 
siłownię, basen

tak tak nie tak tak tak

Udostępnienie 
służbowego 
samochodu i te-
lefonu do celów 
prywatnych

tak tak nie tak tak tak

Zakupy u pra-
codawcy po 
cenach preferen-
cyjnych

tak tak nie tak tak tak

świadczenia 
rzeczowe z zfśs 
przyznane we-
dług kryterium 
socjalnego

nie tak/nie nie nie nie nie

świadczenia 
rzeczowe z zfśs 
przyznane z po- 
minięciem kryte-
rium socjalnego

tak tak/nie nie tak tak tak

Imprezy integra-
cyjne

nie nie nie nie nie nie

PoDSTAWA PRAWNA:
ff art. 11 ust. 2–2b, art. 12 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644),

ff art. 26a, art. 197 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1328),
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ff art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 1, ust. 2, ust. 5b, ust. 6, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146),

ff art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 81 ust. 1, ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 1491),

ff art. 36, 41, 48 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),

ff § 2 ust. 1 pkt 19–20, pkt 24, pkt 26 § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych 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),

ff § 4–4a, § 11–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu usta-
lania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania 
odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292).

ADAM BARTOSIEWICZ
doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością 
prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego
TOMASZ KRÓL
konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i po-
datkowym, trener, autor kilkuset publikacji fachowych
RAFAŁ STYCZYŃSKI 
doradca podatkowy, prawnik, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatko-
wego, autor książek oraz licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego
BARBARA UZAR
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, wieloletni kierownik działu 
kadrowo-płacowego

Świadczenia pracownicze – jak prawidłowo 
oskładkować i opodatkować

Obowiązki:. składkowy. i. podatkowy,. którym. podlegają. poszczególne. przy-
chody.pracownicze,.pracodawcy.muszą.ustalać.na.podstawie.albo.rozporzą-
dzenia.składkowego,.albo.ustawy.o.pdof..Niektóre.przychody.są.zwolnione.
zarówno.ze.składek,. jak. i.z.podatku,.niektóre.są.zwolnione.ze.składek,.ale.
podlegają.opodatkowaniu.(lub.odwrotnie),.a.niektóre.są.zwolnione.zarówno.
z.oskładkowania,. jak. i. z. opodatkowania.–. jednak.na.odmiennych. zasadach.
i.po.spełnieniu.odmiennych.warunków.

W. poniższej. tabeli. zestawiliśmy. najważniejsze. składniki. wynagrodzeń.
i. świadczeń. pozapłacowych,. zasady. ich. oskładkowania. i. opodatkowania,.
w. tym. najczęściej. stosowane. wyłączenia. składkowe. i. podatkowe,. a. także.
interpretacje.ZUS.i.organów.podatkowych.w.tym.zakresie.
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Przychody pracownicze oraz zasady  
ich oskładkowania i opodatkowania

Rodzaj przychodu Zasady oskładkowania Zasady opodatkowania
1 2 3

Składniki wynagrodzenia
Nagrody jubileuszo-
we (gratyfikacje za 
staż pracy)

Warunkiem zwolnienia ze 
składek nagrody, którą pracownik 
otrzymuje z tytułu długiego stażu 
pracy, jest określenie w przepi-
sach wewnątrzzakładowych, że 
nagroda ta przysługuje nie częściej 
niż co 5 lat.
Zgodnie z interpretacją przyjętą 
przez ZUS, podstawy wymiaru skła-
dek nie stanowi również nagroda 
jubileuszowa wypłacona:
n  przed upływem 5 lat od nabycia 

prawa do poprzedniej nagrody, 
gdy w czasie 5-letniego okresu 
oczekiwania na następną 
nagrodę pracownik przedstawił 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie, które wcześniej nie 
zostało uwzględnione,

n  gdy do nabycia prawa do nagro-
dy z tytułu upływu kolejnych 5 lat 
brakuje mniej niż 12 miesięcy, 
licząc od dnia rozwiązania 
stosunku pracy, jeśli nastąpiło 
ono w związku z przejściem 
pracownika na emeryturę lub 
rentę inwalidzką w związku 
z wypadkiem przy pracy lub cho-
robą zawodową albo na rentę  
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji lub 
rentę z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy,

n  pracownikowi zatrudnionemu 
w przemyśle wydobywczym, 
który jest członkiem drużyny 
ratowniczej (z wyjątkiem 
specjalistów), bez względu na 
częstotliwość faktycznej wypłaty 
takich nagród,

Podlegają opodatkowaniu na ogól-
nych zasadach w pełnej wysokości, 
bez względu na częstotliwość ich 
wypłaty.
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n  pracownikowi, który uzyskał 

prawo do nagrody po upływie 
okresu krótszego niż 5 lat od 
nabycia prawa do poprzedniej 
nagrody ze względu na zmianę 
wewnętrznych przepisów regulu-
jących zasady przyznawania 
tych nagród. W takiej sytuacji 
warunkiem jest, aby zarówno 
nowe, jak i stare przepisy 
przewidywały przyznawanie 
nagrody nie częściej niż co 5 lat 
oraz pracodawca – zmieniając 
te przepisy – nie działał w celu 
ominięcia prawa przez częstą 
zmianę przepisów dotyczących 
nagród jubileuszowych  
w celu wypłaty kwot wolnych od 
składek,

n  pracownikowi, któremu do 
osiągnięcia kolejnego 5-lecia 
uprawniającego do nagrody 
jubileuszowej brakuje mniej niż 
12 miesięcy, jeśli po rozwiązaniu 
stosunku pracy przechodzi on 
na świadczenie przedemery-
talne.

Składniki wynagro-
dzenia wypłacane 
za okres pobierania 
wynagrodzenia cho-
robowego i zasiłków 
z ubezpieczenia 
chorobowego

Aby składniki te były zwolnione ze 
składek ZUS, prawo do nich musi 
przysługiwać pracownikom na 
podstawie postanowień układów 
zbiorowych pracy lub przepisów 
o wynagradzaniu. Muszą być one 
wypłacane za okres pobierania 
wynagrodzenia chorobowego lub 
zasiłku z ubezpieczenia społecz-
nego. Mogą to być takie przychody 
pracownika jak np. opłacane  
w okresach niezdolności do pracy 
składki z tytułu umów grupowego 
ubezpieczenia na życie czy abona-
menty medyczne, należne również 
za te okresy. Dotyczy to także 
innych składników wynagrodzenia 
wypłacanych w okresie pobierania 
zasiłków, np. dodatku stażowego.

Podlegają opodatkowaniu, jeżeli nie 
znajdują się w katalogu zwolnień 
przedmiotowych wskazanych  
w art. 21 ustawy o pdof,  
np. abonamenty medyczne, dodatki 
funkcyjne.
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Dodatki wypłacane 
przez pracodawców 
w celu uzupełnienia 
70% lub 80% zasił-
ku chorobowego do 
100% przychodu 
pracownika

Pracodawca może wprowadzić prawo 
do dodatku uzupełniającego zasiłek 
chorobowy wypłacony w wysokości 
80% lub 70% podstawy wymiaru. 
Zwolnienie ze składek obejmuje doda-
tek uzupełniający w takiej wysokości, 
która łącznie z zasiłkiem chorobowym 
nie przekroczy kwoty odpowiadającej 
100% przychodu (tj. kwoty, która stano-
wiłaby podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne pracownika, 
gdyby pracownik nie zachorował). 
Prawo do takiego dodatku powinno 
wynikać z układu zbiorowego pracy 
lub z przepisów o wynagradzaniu.
Zwolnienie tego rodzaju świadczeń 
ze składek ma odpowiednie zasto-
sowanie do zleceniobiorców.

Podlegają opodatkowaniu na 
ogólnych zasadach, bez względu 
na wysokość.

Wartość świadczeń 
przyznanych przez 
pracodawcę na 
podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych  
i wykształcenia 
ogólnego pracow-
nika

Ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne są zwolnione świadczenia 
przyznane przez pracodawcę na 
podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych i wykształcenia ogólnego 
pracowników na podstawie:
n  art. 1031–1036 k.p.,
n  pragmatyk zawodowych,
n  uchylonego rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z 12 października 1993 r.  
w sprawie zasad i warunków pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych  
i wykształcenia ogólnego dorosłych 
(Dz.U. Nr 103, poz. 472) – w od-
niesieniu do osób, które rozpoczęły 
podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych przed 15 lipca 2010 r.

Wyłączeniu składkowemu nie 
podlegają:
n  wynagrodzenie otrzymywane za 

czas urlopu szkoleniowego,
n  wynagrodzenie za czas zwolnie-

nia z części dnia pracy na czas 
niezbędny, aby punktualnie przy-
być na obowiązkowe zajęcia 
oraz na czas ich trwania.

Zwolnienie z opodatkowania 
obejmuje wartość świadczeń 
przyznanych przez pracodawcę 
zgodnie z odrębnymi przepisami  
(w tym Kodeksu pracy), bez wzglę-
du na wysokość tych świadczeń, 
na podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych, z wyjątkiem wynagrodzeń 
otrzymywanych za czas zwolnienia 
z całości lub części dnia pracy oraz 
za czas urlopu szkoleniowego. 
Zwolnienie nie ma zastosowania do 
osób wykonujących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy.
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Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty

Wartość świadczeń 
rzeczowych wynika-
jących z przepisów 
o bhp i ekwiwalenty 
za te świadczenia

Wartość świadczeń rzeczowych 
oraz możliwość wypłaty z tego 
tytułu ekwiwalentów musi wynikać 
z przepisów o bhp, żeby były one 
zwolnione ze składek na ubezpie-
czenia społeczne. Zwolnienie ze 
składek ZUS dotyczy świadczeń, 
ekwiwalentów pieniężnych za 
pranie odzieży roboczej, używanie 
odzieży i obuwia własnego zamiast 
roboczego, wartość otrzymanych 
przez pracowników bonów, 
talonów, kuponów uprawniających 
do otrzymania na ich podstawie na-
pojów bezalkoholowych, posiłków 
oraz artykułów spożywczych  
– w przypadku gdy pracodawca, 
mimo ciążącego na nim obowiązku 
wynikającego z przepisów  
o bhp, nie ma możliwości wydania 
pracownikom posiłków i napojów 
bezalkoholowych. Pracodawca 
ma również obowiązek zapewnić 
pracownikom odpowiednie urzą-
dzenia sanitarnohigieniczne oraz 
dostarczyć niezbędne środki higieny 
osobistej. Wartości tych świadczeń 
także nie należy uwzględniać  
w podstawie wymiaru składek.
Wyłączenie ma odpowiednie zasto-
sowanie do zleceniobiorców.

Zwolnienie z opodatkowania 
obejmuje:
n  świadczenia rzeczowe  

i ekwiwalenty za te świadczenia, 
przysługujące na podstawie 
przepisów o bhp, jeżeli zasady 
ich przyznawania wynikają z od-
rębnych ustaw lub z przepisów 
wykonawczych wydanych na 
podstawie tych ustaw,

n  świadczenia rzeczowe  
i ekwiwalenty za te świadczenia, 
wynikające z zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, w tym ze 
względu na szczególne warunki 
i charakter pełnionej służby, 
przysługujące osobom pozo-
stającym w stosunku służbo-
wym, przyznane na podstawie 
odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na 
podstawie tych ustaw.

Zwolnienie ma zastosowanie także 
do osób wykonujących pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy.

Ekwiwalenty 
pieniężne za użyte 
przy wykonywaniu 
pracy narzędzia, 
materiały lub sprzęt, 
będące własnością 
pracownika

Ekwiwalent, żeby był zwolniony ze 
składek ZUS, musi być wypłacony 
pracownikowi w formie pieniężnej. 
Nie może to być zwrot kosztów  
w innej formie (np. rzeczowej). Kwo-
ta ekwiwalentu powinna odpowia-
dać poniesionym przez pracownika 
wydatkom. Narzędzia, materiały lub 
sprzęt muszą stanowić własność 
pracownika i rzeczywiście być 
wykorzystywane przy pracy.

Zwolnienie z opodatkowania ekwi-
walentu pieniężnego przysługuje, 
jeśli płatnik wykaże, że narzędzia, 
materiały lub sprzęt są własnością 
pracownika. Dowodem może być 
np. przedstawiona przez pracow-
nika faktura zakupu czy rachunek. 
Dodatkowo pracodawca, a tym 
samym pracownik, musi wykazać, 
że faktycznie wykorzystuje w pracy 
własne narzędzia, materiały lub 
sprzęt. Ponadto wysokość ekwiwa-
lentu powinna być tak ustalona, aby 
odpowiadała realnej wartości
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zużycia narzędzi, materiałów lub 
sprzętu.
Zwolnienie z opodatkowania przy-
sługuje wyłącznie pracownikom 
wykonującym pracę na podstawie 
stosunku pracy. Nie ma zastosowa-
nia m.in. do zleceniobiorców czy 
wykonawców umowy o dzieło.

Wartość ubioru 
służbowego (umun-
durowania), którego 
używanie należy 
do obowiązków 
pracownika, lub 
ekwiwalent pienięż-
ny za ten ubiór

Wyłączenie ze składek ZUS ma 
zastosowanie w przypadkach, kiedy 
obowiązek używania ubioru służ-
bowego wynika z obowiązujących 
przepisów prawa oraz sytuacji, gdy 
pracodawca wymaga od pracowni-
ków świadczenia pracy  
w określonym stroju. Strój służbowy 
powinien wyróżniać się od ubioru 
codziennego pracownika wyraźnym 
oznaczeniem identyfikującym go 
z pracodawcą (kolorystyka, logo 
firmy, trademark itp.).

Zwolnienie z opodatkowania przy-
sługuje, jeżeli jednocześnie zostaną 
spełnione dwa warunki:
n  używanie ubioru służbowego 

(umundurowania) wynika  
z obowiązków pracownika oraz

n  ubiór ma charakter służbowy 
(uniemożliwia wykorzystywanie 
go do celów prywatnych, np. 
przez specyficzny krój czy logo).

Zwolnienie z opodatkowania nie 
ma zastosowania do osób wyko-
nujących pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy, np. zlecenio-
biorców czy wykonawców umowy 
o dzieło.

Wartość finanso-
wanych przez pra-
codawcę posiłków 
udostępnianych 
pracownikom do 
spożycia bez prawa 
do ekwiwalentu

Wyłączenie ze składek ZUS  
obejmuje kwoty do wysokości  
190 zł miesięcznie. Wartość posił-
ków lub bonów przekraczająca ten 
próg podlega oskładkowaniu.
Zwolnienie ze składek wartości 
posiłków nie ma w tym przypadku 
związku z przepisami bhp. Dotyczy 
zarówno wartości udostępnionych 
posiłków, jak i wartości przeka-
zanych pracownikom bonów 
obiadowych i żywieniowych, jeżeli 
mogą być one realizowane jedynie 
w placówkach gastronomicznych.

Zwolnienie z opodatkowania 
ma zastosowanie do świadczeń 
otrzymanych przez pracownika od 
pracodawcy, tj. bonów, talonów, 
kuponów lub innych dowodów 
uprawniających do uzyskania na 
ich podstawie posiłków, artykułów 
spożywczych lub napojów bezalko-
holowych, jeśli pracodawca, mimo 
ciążącego na nim obowiązku wyni-
kającego z przepisów o bhp, nie ma 
możliwości wydania pracownikom 
posiłków, artykułów spożywczych 
lub napojów bezalkoholowych. 
Aby tego rodzaju świadczenie było 
zwolnione z podatku, obowiązek 
jego zapewnienia musi wynikać  
z przepisów bhp, a zatem powinien 
być zrealizowany przez:
n  wydanie posiłków i napojów  

w naturze lub



9 grudnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl64

1 2 3
n  zapewnienie korzystania  

z takich posiłków w punktach 
gastronomicznych albo

n  wydanie pracownikom produk-
tów do samodzielnego przygoto-
wania przez nich posiłków.

Zwolnienie nie ma zastosowania do 
osób wykonujących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, m.in. 
do zleceniobiorców czy wykonaw-
ców umowy o dzieło.

Zwrot kosztów 
używania przez 
pracowników na 
potrzeby pracodaw-
cy pojazdów niebę-
dących własnością 
pracodawcy

Oskładkowaniu nie podlega zwrot do 
wysokości określonej w rozporzą-
dzeniu 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 własno-
ścią pracodawcy (Dz.U. Nr 27,  
poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2011 r.  
Nr 61, poz. 308), a zatem do kwoty:
n  miesięcznego ryczałtu pienięż-

nego albo
n  ustalonej przy zastosowaniu sta-

wek za 1 km przebiegu pojazdu, 
tzw. kilometrówki, jeżeli przebieg 
jest udokumentowany przez pra-
cownika w ewidencji przebiegu 
pojazdu, prowadzonej przez 
niego według zasad określonych 
w przepisach o podatku docho-
dowym od osób fizycznych.

Jeżeli pracodawca wypłaca pra-
cownikowi wyższe kwoty, powinien 
opłacić składki na ubezpieczenia 
społeczne od różnicy między kwota-
mi wypłaconymi a określonymi  
w ww. rozporządzeniu.

Zwolnienie z opodatkowania doty-
czy jazd lokalnych i jest limitowane 
do wysokości miesięcznego ryczał-
tu pieniężnego albo do wysokości 
nieprzekraczającej kwoty ustalonej 
przy zastosowaniu stawek za  
1 kilometr przebiegu pojazdu, 
określonych w odrębnych przepi-
sach wydanych przez właściwego 
ministra, jeżeli przebieg pojazdu, 
z wyłączeniem wypłat ryczałtu 
pieniężnego, jest udokumentowany 
w ewidencji przebiegu pojazdu 
prowadzonej przez pracownika.
Aby możliwe było zastosowanie 
zwolnienia z podatku, musi istnieć, 
wynikający z przepisów, obowiązek 
ponoszenia przez pracodawcę 
kosztów z tytułu używania w jaz-
dach lokalnych na potrzeby zakładu 
pracy pojazdów stanowiących 
własność pracownika. Brak takiego 
obowiązku powoduje opodatkowa-
nie po stronie pracownika, nawet 
gdy ponoszone przez niego wydatki 
były w pełni uzasadnione i racjonal-
ne z punktu widzenia pracodawcy, 
który na tej podstawie podjął decy-
zję o ich zwrocie pracownikowi.

Korzyści materialne 
– prawo do zakupu 
po cenach niższych 
niż detaliczne arty-
kułów, przedmiotów 
lub usług oraz ko-

Ze składek na ubezpieczenia 
społeczne są zwolnione tylko te 
korzyści materialne, które są należ-
ne pracownikowi na mocy układu 
zbiorowego pracy, regulaminu 
wynagradzania lub przepisów

Podlegają opodatkowaniu w części 
finansowanej przez pracodawcę, 
jeżeli nie znajdują się w katalogu 
zwolnień przedmiotowych wskaza-
nym w art. 21 ustawy o pdof.
Zwolnienie z podatku przysługuje
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rzystania z bezpłat-
nych lub częściowo 
odpłatnych prze-
jazdów środkami 
lokomocji

o wynagradzaniu. Zwolnienie ze 
składek obejmuje m.in. wartość 
przekazywanych przez pracodawcę 
biletów okresowych na przejazdy 
środkami lokomocji.
W zwolnieniu tym mieszczą się 
również towary i usługi, które 
pracownik może zakupić po 
cenach niższych niż detaliczne. 
Zwolnienie ze składek w odnie-
sieniu do niektórych artykułów, 
przedmiotów lub usług może być 
zastosowane, gdy:
n  korzyści te polegają na upraw-

nieniu pracownika do zakupu po 
cenach niższych niż detaliczne 
– tzn. pracownik musi ponieść 
jakikolwiek koszt zakupu artyku-
łów, przedmiotów lub usług,

n  pracownikowi przysługuje ta 
korzyść na podstawie zapisów 
w układzie zbiorowym pracy, 
regulaminie wynagradzania lub 
w przepisach o wynagradzaniu.

z tytułu zwrotu kosztów dojazdu 
pracownika do zakładu pracy, 
jeżeli obowiązek ponoszenia tych 
kosztów przez zakład pracy wynika 
wprost z przepisów innych ustaw, 
np. z ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych.

Diety
Diety i inne 
należności z tytułu 
podróży służbowej 
pracownika

Z podstawy wymiaru składek są 
wyłączone diety i inne należności  
z tytułu podróży służbowej pracow-
nika – zarówno ze sfery budżeto-
wej, jak i ze sfery prywatnej – do 
wysokości określonej w przepisach 
adresowanych do pracowników 
zatrudnionych w sferze budżetowej, 
określonych w rozporządzeniu 
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).
Pracodawcy spoza sfery budże-
towej mają prawo uregulować 
wysokość oraz warunki ustalania 
należności z tytułu podróży służbo-

Zwolnienie z opodatkowania 
przysługuje pracownikowi do 
wysokości określonej w odręb-
nych ustawach lub w przepisach 
wydanych przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej w sprawie wy-
sokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu  
w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej, z tytu-
łu podróży służbowej na obszarze 
kraju oraz poza granicami kraju. 
W przypadku osób niebędących 
pracownikami zwolnienie do wy-
sokości określonej w odrębnych 
ustawach lub przepisach może 
mieć zastosowanie, jeżeli świad-
czenia (diety i inne należności) 
otrzymane za czas podróży nie 
zostały zaliczone do kosztów
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wych w układzie zbiorowym pracy, 
regulaminie wynagradzania lub  
w umowie o pracę.
Taki pracodawca może dowolnie 
uregulować zasady przyznawania 
należności pracownikom przebywa-
jącym w podróży służbowej, poza 
jednym zastrzeżeniem – nie może 
określić diety za dobę podróży służ-
bowej (zarówno krajowej, jak  
i zagranicznej) w wysokości niższej 
niż kwota diety, jaka przysługuje 
pracownikowi sfery budżetowej  
z tytułu krajowej podróży służbowej 
(art. 775 § 3 i § 4 k.p.). Wyłączeniu 
składkowemu podlegają jednak 
kwoty tylko do wysokości wskaza-
nej w ww. rozporządzeniach.

uzyskania przychodów tych osób  
i zostały poniesione:
n  w celu osiągnięcia przychodów lub
n  w celu realizacji zadań organi-

zacji i jednostek organizacyj-
nych działających na podstawie 
przepisów odrębnych ustaw, lub

n  przez organy (urzędy) władzy 
lub administracji państwowej 
albo samorządowej oraz 
jednostki organizacyjne im 
podległe lub przez nie nadzoro-
wane, lub

n  przez osoby pełniące funkcje 
obywatelskie, o których mowa  
w art. 13 pkt 5 ustawy o pdof,  
w związku z wykonywaniem 
tych funkcji.

Zobowiązanie do zwrotu kosztów 
podróży osobom wykonującym pra-
cę na innej podstawie niż stosunek 
pracy powinno dodatkowo wynikać 
z zawartej umowy, np. zlecenia, 
ponieważ nie ma przepisów, które 
gwarantowałyby otrzymanie takich 
świadczeń przez inne osoby niż 
pracownicy i zapewniały do nich 
prawo w sytuacji, gdy nie przewi-
dziano ich w umowie.

Świadczenia o charakterze socjalnym
świadczenia finan-
sowane ze środków 
przeznaczonych na 
cele socjalne  
w ramach zfśs

świadczenia sfinansowane ze środ-
ków zfśs są wyłączone ze składek 
na ubezpieczenia społeczne, pod 
warunkiem że spełniają wymagania 
działalności socjalnej. Działalność 
socjalna to usługi świadczone przez 
pracodawców na rzecz:
n  różnych form wypoczynku,
n  działalności kulturalno-oświa-

towej,
n  działalności sportowo-rekre-

acyjnej,
n  opieki nad dziećmi w żłobkach, 

klubach dziecięcych, przed-
szkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego,

Zwolnienie z opodatkowania do-
tyczy przekazanych pracownikom 
świadczeń rzeczowych (z wyłącze-
niem bonów, talonów, kuponów 
i innych znaków uprawniających 
do ich wymiany na towary i usługi, 
które podlegają opodatkowaniu bez 
względu na wysokość) i świadczeń 
pieniężnych do rocznej kwoty 380 zł. 
Warunkiem zwolnienia z podatku 
jest także, aby świadczenia zostały 
w całości sfinansowane ze środ-
ków zfśs lub funduszy związków 
zawodowych.
Zwolnione z podatku niezależnie od 
wysokości są finansowane z fun-
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n  udzielania pomocy materialnej  

– rzeczowej lub finansowej,  
a także zwrotnej lub bezzwrotnej 
pomocy na cele mieszkaniowe 
na warunkach określonych 
umową.

świadczenia, do których płatnik 
stosuje wyłączenie, muszą być 
przyznane zgodnie z przepisami 
o zfśś, tzn. z zastosowaniem tzw. 
kryterium socjalnego – świadczenie 
powinno być uzależnione od sytu-
acji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby, która z niego korzysta.
świadczenia z zfśs przyznane 
wszystkim uprawnionym w jedna-
kowej wysokości nie są zwolnione 
ze składek.

duszu socjalnego lub z zfśs dopłaty 
do wypoczynku dzieci i młodzieży 
do lat 18, zorganizowanego przez 
podmioty prowadzące działalność 
w tym zakresie, w formie wczasów, 
kolonii, obozów i zimowisk, w tym 
również połączonego z nauką 
pobytu na leczeniu sanatoryjnym, 
w placówkach leczniczo-sanatoryj-
nych, rehabilitacyjno-szkoleniowych 
i leczniczo-opiekuńczych, oraz 
przejazdów związanych z tym wy-
poczynkiem i pobytem na leczeniu.
Nieopodatkowane są także świad-
czenia otrzymane z zfśs związane  
z pobytem dzieci osób uprawnio-
nych do tych świadczeń w żłobkach 
lub w klubach dziecięcych.

świadczenia wy-
płacane z funduszu 
utworzonego na 
cele socjalno-byto-
we u pracodawców, 
którzy nie tworzą 
zfśs

Aby niepłacenie składek ZUS było 
możliwe, świadczenia muszą być 
wypłacane z funduszu utworzonego 
na cele socjalno-bytowe, fundusz 
musi być utworzony na podstawie 
układu zbiorowego pracy, a wyso-
kość świadczeń zwolnionych ze skła-
dek nie może rocznie przekraczać 
kwoty odpisu podstawowego na 
zfśs. Część świadczenia wypłaco-
nego ponad ten limit podlega skład-
kom, nawet jeśli zostały spełnione 
pozostałe dwa warunki.

Podlegają opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych, bez względu 
na wysokość.

świadczenie urlopo-
we wypłacane na 
podstawie ustawy 
o zfśs

Ze składek jest zwolnione świadcze-
nie urlopowe, jeśli:
n  zostało wypłacone zgodnie  

z art. 3 ust. 4 ustawy z 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz.U.  
z 2012 r. poz. 592; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1198 – dalej: 
ustawa o zfśs),

n  kwota świadczenia nie prze-
kracza w roku kwoty odpisu pod-
stawowego na pracownika.

świadczenie urlopowe mogą wy- 
płacać jedynie pracodawcy zatrud- 
niający (według stanu na 1 stycznia

Podlega opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych, bez względu 
na wysokość.
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danego roku) mniej niż 20 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty, 
jeśli nie zdecydują się na utworze-
nie funduszu socjalnego (art. 3  
ust. 4 ustawy o zfśs).

Zapomogi losowe 
w przypadku klęsk 
żywiołowych, 
indywidualnych 
zdarzeń losowych 
lub długotrwałej 
choroby

Zapomogi losowe w przypadku 
klęsk żywiołowych, indywidualnych 
zdarzeń losowych lub długotrwałej 
choroby są wyłączone z podstawy 
wymiaru składek bez ograniczenia 
kwotowego. Nie ma znaczenia, z ja-
kiego źródła zostały sfinansowane. 
O wyłączeniu ze składek decyduje 
powód, z jakiego je przyznano. Zda-
rzenie losowe lub choroba mogą 
dotyczyć zarówno pracownika,  
jak i członka jego rodziny,  
np. dziecka. Zwolnienie ze składek 
ma odpowiednie zastosowanie do 
zleceniobiorców.

Zwolnienie z opodatkowania obej-
muje zapomogi otrzymane  
w przypadku indywidualnych zda-
rzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci do 
wysokości nieprzekraczającej  
w roku podatkowym kwoty  
2280 zł, inne niż:
n  przyznane na podstawie prze-

pisów o systemie oświaty oraz 
ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym wsparcie materialne 
dla uczniów, studentów, uczest-
ników studiów doktoranckich  
i osób uczestniczących  
w innych formach kształcenia, 
pochodzące z budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ze środków 
własnych szkół i uczelni,

n  świadczenia z pomocy spo-
łecznej.

Zwolnienie z ograniczeniem kwoto-
wym dotyczy zarówno zapomogi 
przyznanej w formie pieniężnej, jak  
i niepieniężnej.
Ma zastosowanie zarówno do 
pracowników, jak i osób wykonują-
cych pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy.

 Wartość świadczeń 
ponoszonych przez 
pracodawcę z tytułu 
zakwaterowania 
pracowników

 świadczenie rzeczowe polegające 
na sfinansowaniu zakwaterowania 
jest przychodem podlegającym 
oskładkowaniu.
W podstawie wymiaru składek 
należy uwzględnić wartość pienięż-
ną takiego świadczenia, ustaloną 
zgodnie z zasadami wskazanymi  
w § 3 rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia

Zwolnienie z opodatkowania 
przysługuje w kwocie do 500 zł 
miesięcznie, bez względu na rodzaj 
zakwaterowania. Ma zastosowanie 
do pracowników, których miejsce 
zamieszkania położone jest poza 
miejscowością, w której znajduje 
się zakład pracy, i pracownik nie 
korzysta z podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów.
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emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U.  
z 2010 r. Nr 127, poz. 860). Wartość 
tę stanowi kwota ekwiwalentu 
pieniężnego za to świadczenie, 
określona w przepisach o wy- 
nagradzaniu. Jeżeli w zakładzie 
pracy takie przepisy nie funkcjonują 
lub nie wskazano w nich wysokości 
ekwiwalentu, wartość pieniężną 
świadczenia ustala się:
n  dla lokali spółdzielczych typu 

lokatorskiego i własnościowego 
– w wysokości czynszu obowią-
zującego dla tego lokalu w danej 
spółdzielni mieszkaniowej,

n  dla lokali komunalnych – w wy-
sokości czynszu wyznaczonego 
dla tego lokalu przez gminę,

n  dla lokali własnościowych 
(oprócz wyżej wymienionych) 
oraz dla domów stanowiących 
własność prywatną – w wysoko-
ści czynszu określonego według 
zasad i stawek dla mieszkań 
komunalnych na danym terenie,  
a w miastach – w danej dzielnicy,

n  dla lokali w hotelach – w wysoko-
ści kosztu udokumentowanego 
rachunkami wystawionymi 
przez hotel.

odprawy i odszkodowania

Odprawy pieniężne 
przysługujące  
w związku z przej-
ściem na emeryturę 
lub rentę

Ze składek na ubezpieczenia 
społeczne zwolnione są wszystkie 
odprawy pieniężne przysługujące 
pracownikom w związku z przej-
ściem na emeryturę lub rentę. Nie 
ma znaczenia ani liczba uzyska-
nych odpraw, ani ich wysokość, jak 
również data ich wypłaty. O zwolnie-
niu decyduje związek z przejściem 
na emeryturę lub rentę. Wyłączenie 
ma odpowiednie zastosowanie do 
zleceniobiorców (chociaż nie ma do 
nich zastosowania art. 921 § 1 k.p.).

Opodatkowane na zasadach 
ogólnych
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Odprawy, odszkodo-
wania i rekompen-
saty wypłacane 
pracownikom  
w związku  
z rozwiązaniem 
lub wygaśnięciem 
stosunku pracy

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy 
świadczeń odszkodowawczych przy-
sługujących pracownikom z tytułu:
n  wygaśnięcia lub rozwiązania 

stosunku pracy, w tym z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy  
z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, nieuzasadnionego 
lub niezgodnego z prawem 
wypowiedzenia umowy o pracę 
lub rozwiązania jej bez wypo-
wiedzenia,

n  skrócenia okresu wypowiedze-
nia umowy o pracę,

n  niewydania w terminie lub wyda-
nia niewłaściwego świadectwa 
pracy.

Wyłączenie z podstawy wymiaru 
składek obejmuje wszystkie świad-
czenia przysługujące jednorazowo 
z ww. powodów. Zwolnienie ze 
składek obejmuje zarówno obligato-
ryjne świadczenia, które przysłu-
gują zwalnianemu pracownikowi 
na podstawie przepisów prawa, 
jak i świadczenia przysługujące na 
podstawie porozumienia zawarte-
go z zakładem pracy. Warunkiem 
koniecznym do zwolnienia jest 
faktyczne rozwiązanie stosunku 
pracy.

Zwolnienie z podatku obejmuje otrzy-
mane odszkodowania lub zadość-
uczynienia, jeżeli ich wysokość lub 
zasady ustalania wynikają wprost  
z przepisów odrębnych ustaw lub  
z przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw, oraz otrzyma-
ne odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 
ustalania wynikają wprost z postano-
wień układów zbiorowych pracy, innych 
opartych na ustawie porozumień 
zbiorowych, regulaminów lub statutów, 
o których mowa w art. 9 § 1 k.p.
Opodatkowaniu podlegają na 
zasadach ogólnych, bez względu 
na wysokość, m.in.:
n  określone w prawie pracy od-

prawy i odszkodowania z tytułu 
skrócenia okresu wypowiedze-
nia umowy o pracę,

n  odprawy pieniężne wypłaca-
ne na podstawie przepisów 
o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników,

n  odszkodowania wynikające 
z zawartych umów lub ugód 
innych niż ugody sądowe.

Zwolnione z podatku są odprawy 
pośmiertne (bez względu na 
wysokość), przyznane zarówno 
pracownikom, jak i osobom wyko-
nującym pracę na innej podsta-
wie niż stosunek pracy,  
np. po zmarłym zleceniobiorcy 
czy wykonawcy dzieła, jak rów-
nież wypłacone rodzinie zmarłego  
z zagranicy.
Zwolnienie z podatku dotyczy także 
świadczeń (innych niż odprawa 
pośmiertna przewidziana w prze-
pisach Kodeksu pracy) otrzyma-
nych na podstawie odrębnych 
przepisów, tj.:



  nr 46/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 71

1 2 3
n  art. 33 ust. 3 ustawy z 17 grud-

nia 1974 r. o uposażeniu żołnie-
rzy niezawodowych (zryczałto-
wany ekwiwalent pieniężny za 
niewykorzystany urlop),

n  § 18 ust. 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z 30 grudnia 
1981 r. w sprawie szczególnych 
przywilejów dla pracowników 
górnictwa – Karta górnika (do-
datkowa odprawa pośmiertna) 
przez członków rodzin zmarłych 
pracowników oraz zmarłych  
emerytów lub rencistów, przy 
czym jest ono limitowane do 
wysokości nieprzekraczającej  
w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Odszkodowania 
wypłacone byłym 
pracownikom na 
podstawie umowy  
o zakazie konku-
rencji

Odszkodowanie wypłacane byłym 
pracownikom z tytułu umowy o za- 
kazie konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy nie stanowi podstawy 
do oskładkowania. Zwolnienie nie 
dotyczy natomiast odszkodowania 
(wynagrodzenia) przyznanego za 
powstrzymywanie się od działań 
konkurencyjnych w okresie zatrud-
nienia i wypłacanego w czasie 
trwania stosunku pracy.
Zleceniobiorca nie może być stroną 
umowy o zakazie konkurencji,  
o której mowa w art. 1012 k.p. Tym 
samym to wyłączenie ze składek 
nie ma zastosowania do zlecenio-
biorców.

Opodatkowane na zasadach 
ogólnych

Odszkodowania za 
utratę lub uszko-
dzenie w związku 
z wypadkiem przy 
pracy przedmiotów 
osobistego użytku 
oraz przedmiotów 
niezbędnych do 
wykonywania pracy

Wyłączenie ze składek ZUS obej-
muje świadczenia przysługujące 
pracownikowi od pracodawcy na 
podstawie art. 2371 § 2 k.p. Składek 
nie odprowadza zatem jedynie od 
odszkodowania za utratę lub uszko-
dzenie przedmiotów osobistego 
użytku oraz przedmiotów niezbęd-
nych do wykonywania pracy  
(z wyjątkiem samochodów i war-
tości pieniężnych). Przedmiotami 
osobistego użytku są przedmioty

Zwolnienie z podatku (jeżeli ich 
wysokość lub zasady ustalania 
wynikają z postanowień układów 
zbiorowych pracy, innych opartych 
na ustawie porozumień zbioro-
wych, regulaminów lub statutów)
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1 2 3
będące własnością pracownika, 
prywatne, choć nie muszą być one 
niezbędne dla pracownika czy do 
wykonania przez niego pracy.

PoDSTAWA PRAWNA:
ff art. 77

5
 § 3, § 4, art. 92, art. 92

1
, art. 101

2
 § 1, art. 237

1
 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
ff art. 10 ust. 1 pkt 1–2, pkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 7, pkt 10, pkt 11, pkt 11b, pkt 13, pkt 16, pkt 19, pkt 23b, pkt 26, 
pkt 67–67a, pkt 78, pkt 90, pkt 92, pkt 112 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. 1644),

ff § 2, ust. 1, pkt 1–4, pkt 6–7, pkt 9–11, pkt 13, pkt 15, pkt 19–22, pkt 24–26, pkt 29, § 3 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 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).

BOżEnA GOLISZEWSKA-ChOjDAK
specjalista w zakresie kadr i płac
jOAnnA STOLARSKA 
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

odPowIEdzI na PyTanIa CzyTElnIków

Jakie są zasady oskładkowania wynajmowanego mieszkania

Niektórym pracownikom wynajmujemy nieodpłatnie mieszkania służbowe. Czy za-
sady oskładkowania wartości tak przekazanych świadczeń są identyczne jak w przy-
padku ich opodatkowania?

Nie..Składki.na.ubezpieczenia.społeczne. i.zdrowotne.należy.odprowadzić.
od. pełnej. wartości. świadczenia. z. tytułu. zakwaterowania.. Nie. ma. w. tym.
przypadku.zastosowania.ulga.w.podatku.do.wysokości.500.zł.miesięcznie..
Ponadto.inaczej.ustala.się.wartość.pieniężną.takiego.świadczenia..W.tej.sy-
tuacji.należy.zastosować.§.3.rozporządzenia.składkowego..Na.jego.podsta-
wie.wartość.pieniężną.świadczeń.w.naturze.ustala.się.w.wysokości.ekwiwa-
lentu.pieniężnego.określonego.w.przepisach.o.wynagradzaniu,.a.w.razie.ich.
braku,.jeżeli.przedmiotem.świadczenia.jest.udostępnienie.lokalu.mieszkal-
nego.według.wskazanych.zasad:
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Rodzaj zakwaterowania Sposób wyceny
lokale spółdzielcze typu lokatorskiego i wła-
snościowego

w wysokości czynszu obowiązującego dla tego 
lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej

lokale komunalne w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego 
lokalu przez gminę

lokale własnościowe (z wyłączeniem lokali spół-
dzielczych typu lokatorskiego i własnościowe-
go) oraz domy stanowiące własność prywatną

w wysokości czynszu określonego według zasad 
i stawek dla mieszkań komunalnych na danym 
terenie, a w miastach – w danej dzielnicy

hotele w wysokości kosztu udokumentowanego 
rachunkami wystawionymi przez hotel

Należy. również.brać.pod.uwagę,.że.obliczonej.zaliczki.na.podatek.do-
chodowy.od.wartości.zakwaterowania.zwolnionej.z.podatku.nie.należy.ob-
niżać. o. 7,75%. składki. na. ubezpieczenie. zdrowotne.. Takie. obniżenie. nie.
dotyczy. składek,. których. podstawę. wymiaru. stanowi. dochód. (przychód).
zwolniony. z.podatku.na.podstawie.ustawy.o.pdof. (do.wysokości. 500. zł),.
oraz. składek,. których. podstawę. wymiaru. stanowi. dochód,. od. którego. na.
podstawie. przepisów. Ordynacji. podatkowej. zaniechano. poboru. podatku.
(art..27b.ust..1.pkt.1.lit..b.ustawy.o.pdof).

PoDSTAWA PRAWNA:
ff art. 11 ust. 2a, art. 12 ust. 3, art. 21 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. 1644),

ff § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 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).

BARBARA UZAR
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, wieloletni kierownik działu 
kadrowo-płacowego

Czy rekompensaty wypłacone z tytułu zlikwidowanych nagród 
jubileuszowych należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek

od 1 listopada 2014 r., w wyniku zmiany przepisów płacowych i upływu dokona-
nych indywidualnych wypowiedzeń zmieniających, zaprzestaliśmy w naszej firmie 
wypłacania nagród jubileuszowych, które przysługiwały pracownikom nie czę-
ściej niż raz na 5 lat. Nagrody te nie były wliczane do podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne. Na skutek interwencji strony związkowej rozważa-
my wypłatę rekompensat za utracone (zlikwidowane) nagrody jubileuszowe. Re-
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kompensaty miałyby zostać wypłacone na podstawie zarządzenia zarządu spółki.  
Czy rekompensaty te będą stanowiły podstawę wymiaru składek i czy będą zwolnio-
ne ze składek ZUS?

Wypłata.rekompensaty.w.związku.z.likwidacją.nagrody.jubileuszowej.jest.
zwolniona.z.oskładkowania,.ponieważ.wcześniej.przepisy.płacowe.obowią-
zujące.w.Państwa.zakładzie.pracy.przyznawały.do.niej.prawo.nie.częściej.
niż.co.5.lat..Nie.będzie.miało.przy.tym.znaczenia,.czy.od.daty.nabycia.pra-
wa.do.poprzedniej.nagrody.jubileuszowej.minęło.5.lat.

Podstawę.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.(emerytalne,.rento-
we,. chorobowe. i. wypadkowe). pracowników. stanowią. przychody. uzyskiwane.
z.tytułu.umowy.o.pracę,.w.rozumieniu.przepisów.o.podatku.dochodowym.od.
osób.fizycznych.(art..18.ust..1.ustawy.o.systemie.ubezpieczeń.społecznych)..Za.
przychody.ze.stosunku.pracy.uważa.się.wszelkiego.rodzaju.wypłaty.pieniężne.
oraz.wartość.pieniężną.świadczeń.w.naturze.bądź.ich.ekwiwalenty,.bez.wzglę-
du.na.źródło.finansowania.tych.wypłat.i.świadczeń,.a.w.szczególności:.wyna-
grodzenie.zasadnicze,.wynagrodzenie.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,.a.ponadto.
świadczenia.pieniężne.ponoszone.za.pracownika,.jak.również.wartość.innych.
nieodpłatnych.świadczeń.lub.świadczeń.częściowo.odpłatnych.

Składek.na.ubezpieczenia.społeczne.nie.opłaca.się.od:
n. .wynagrodzeń. wypłacanych. za. czas. niezdolności. do. pracy. związanej.

z.chorobą.(chociaż.stanowią.one.podstawę.do.oskładkowania.na.ubezpie-
czenie.zdrowotne),

n. .zasiłków.z.ubezpieczeń.społecznych.(zwolnienie.z.ubezpieczeń.społecz-
nych.i.zdrowotnego),

n. .przychodów.wymienionych.w.§.2. rozporządzenia.w.sprawie.szczegóło-
wych.zasad.ustalania.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.eme-
rytalne.i.rentowe.(dalej:.rozporządzenie.składkowe;.przychody.te.nie.sta-
nowią. podstawy. wymiaru. składek. na. ubezpieczenia. społeczne.
i.zdrowotne).
Wśród.przychodów.zwolnionych.ze.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne.

i. rentowe. wymienione. zostały. m.in.. nagrody. jubileuszowe. (gratyfikacje),.
które. według. zasad. określających. warunki. ich. przyznawania. przysługują.
pracownikowi. nie. częściej. niż. co. 5. lat. (§. 2. ust.. 1. pkt. 1. rozporządzenia.
składkowego)..Wskazane.wyłączenie.dotyczy.nagród.jubileuszowych.zwią-
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zanych.z.jubileuszem.pracownika,.nie.dotyczy.natomiast.nagród.jubileuszo-
wych.związanych.np..z.jubileuszem.zakładu.pracy.

Przepis. rozporządzenia. składkowego.ma. również. zastosowanie.w. sytu-
acji,.gdy.pracodawca,.likwidując.w.zakładowym.układzie.zbiorowym.pracy.
lub. regulaminie. wynagradzania. dla. zatrudnionych. u. niego. pracowników.
prawo. do. nagród. jubileuszowych,. przewiduje. możliwość. wypłaty. świad-
czeń.pieniężnych.mających.charakter. rekompensaty.za. rezygnację.z.przy-
znawania.nagród.jubileuszowych.

  wyłączenie z podstawy wymiaru składek można zasto-
sować również do kwot rekompensat za zlikwidowane 
nagrody jubileuszowe, jeżeli nagrody te przed likwidacją 
przysługiwały pracownikom nie częściej niż co 5 lat.

Decydujące.znaczenie.dla.zwolnienia.nagród.jubileuszowych.z.opłacania.
składek.na.ubezpieczenia.społeczne.ustawodawca.przypisał.periodycznemu.
(nie.częściej.niż.co.5.lat).nabywaniu.przez.pracownika.prawa.do.ich.uzyska-
nia.na.podstawie.wewnętrznych.przepisów.obowiązujących.u.pracodawcy..
Bez. znaczenia. pozostaje. natomiast. data. wypłacenia. takiej. rekompensaty.
pracownikowi..Tym.samym.wypłata.tego.rodzaju.świadczenia.może.nastą-
pić.w.okresie.krótszym.niż.5. lat.od.daty.uzyskania.przez.pracownika.po-
przedniej.nagrody.jubileuszowej.

Przykład

Spółka z o.o. od 2014 r. zaprzestała wypłacania nagród jubileuszowych, które przed 
tą datą, zgodnie z zasadami ich przyznawania wynikającymi z ówczesnych przepi-
sów płacowych obowiązujących u pracodawcy, przysługiwały pracownikom nie czę-
ściej niż co 5 lat. Tym samym nie stanowiły podstawy wymiaru składek ZUS. Zarząd 
spółki podjął jednak decyzję o wypłacie jednorazowych rekompensat za zlikwidowa-
ne nagrody. Rekompensaty te są wyliczane w następujący sposób: pracownik, który 
otrzymał ostatnią nagrodę np. w lutym 2012 r., otrzymuje rekompensatę za okres od
marca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., czyli za 22 miesiące, przypadające na okres od  
wypłaty ostatniej nagrody do grudnia 2013 r., tj. do ostatniego miesiąca, w którym na-
grody funkcjonowały. Podstawą rekompensaty wypłaconej temu pracownikowi jest 
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kwota nagrody jubileuszowej, jaką pracownik uzyskałby po upływie kolejnych 5 lat od 
uzyskania poprzedniej nagrody, podzielona przez 60 miesięcy (5 lat = 60 miesięcy), 
a następnie pomnożona przez 22 miesiące. Rekompensaty ustalone na takich wa-
runkach spełniają warunki wyłączenia z podstawy wymiaru składek na podstawie 
przepisów rozporządzenia składkowego.

PoDSTAWA PRAWNA:
ff art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),

ff art. 81 ust. 1 i ust. 6 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. 1491),

ff § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
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).

ALDOnA SALAMOn
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak pracownik powinien udzielić zgody na świadczenie 
polegające na dowozie do miejsca pracy

Jesteśmy firmą budowlaną. Planujemy organizować pracownikom bezpłatny dowóz 
do i z pracy z powodu otrzymania zlecenia poza dotychczasowym miejscem wyko-
nywania robót. W wyroku z 8 lipca 2014 r., K 7/13 Trybunał Konstytucyjny wskazał, 
że aby można było mówić o przychodzie podlegającym opodatkowaniu, pracownik 
musi wyrazić zgodę na otrzymanie świadczenia. 
Czy zgoda pracownika powinna być jednorazowa, a może powinna być udzielana na 
każdy przejazd? Czy oświadczenie pracownika powinno zawierać wartość świad-
czenia, na które wyraża zgodę?

Do.celów.dowodowych.zaleca.się,.aby.zgoda.pracownika.miała. formę.pi-
semną.i.zawierała.informację.o.wartości.świadczenia,.jakie.pracownik.uzy-
skał.od.pracodawcy..Nie.ma.potrzeby.udzielania.przez.pracownika.zgody.na.
każdy.przejazd,.ale.można.tego.wymagać.od.zatrudnionego,.np..co.miesiąc,.
jeżeli.przejazdy.będą.mieć.regularny.charakter.

Przychodem.pracownika.jest.tylko.takie.nieodpłatne.świadczenie.od.pra-
codawcy,.na.które.pracownik.wyraził.zgodę,.które.zostało.spełnione.w.jego.
interesie.i.oznacza.realne.przysporzenie.mu.korzyści..
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Przykładowo.ma.to.miejsce.wówczas,.gdy.pracodawca.proponuje.pracow-
nikom.zorganizowanie.dowozu.do.pracy,.zbiera.listę.chętnych.do.skorzysta-
nia.z.dowozu.i.zna.odległości,.które.każdy.będzie.pokonywał,.jest.w.stanie.
precyzyjnie. określić. wartość. świadczenia. przypadającą. indywidualnie. na.
każdego. przewożonego.. Zdaniem. Trybunału,. dopiero. ta. wartość. może. być.
podstawą.podjęcia.przez.pracowników.decyzji.o.skorzystaniu.ze.świadczenia.

wzór zgody pracownika na otrzymanie nieodpłatnego 
świadczenia

Marcin Krupski                                    Warszawa, 15 września 2014 r.
ul. Słoneczna 15 m. 58
01-122 Warszawa                                  JETO sp. z o.o.
                                                    ul. Kopernika 75 m. 12
                                                    01-122 Warszawa

ZGODA
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymanie od pracodawcy od 1 października 2014 r. świadcze-
nia w postaci nieodpłatnego dowozu do miejsca wykonywania pracy, tj. do Serocka, ul. Tulipa-
nowa 13 i z powrotem.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wartość świadczenia, tj. 8 zł za każdy przejazd, zo-
stanie doliczona do moich przychodów ze stosunku pracy w miesiącu korzystania z bezpłatnych 
przejazdów. Zgody udzielam na okres od 1 do 31 października 2014 r.

       Marcin Krupski 

PoDSTAWA PRAWNA:
ff art. 11, art. 12 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. 1644).

TOMASZ KRÓL
konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym 
i podatkowym, trener, autor kilkuset publikacji fachowych

Czy stroje służbowe pracowników, zakupione przez 
pracodawcę, są świadczeniem podlegającym opodatkowaniu

Świadczymy usługi doradcze. Chcemy zobowiązać pracowników do noszenia w cza-
sie pracy jednolitych strojów, dlatego planujemy zakup garniturów, koszul, spódnic 
i bluzek. Nie wykluczamy, że pracownicy będą używać odzieży również w celach pry-
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watnych. Czy tak przekazane świadczenia należy uznać za opodatkowany i oskład-
kowany przychód tych osób?

Nie..Jeżeli.do.obowiązków.pracownika.będzie.należało.używanie.stroju.służbo-
wego,.to.jego.wartość.jest.przychodem.zwolnionym.z.podatku.dochodowego.

Jeżeli.jednak.zakupiona.przez.Państwa.odzież.będzie.miała.osobisty.cha-
rakter,.tzn..przykładowo.noszenie.koszul,.spodni.czy.marynarek.będzie.do-
puszczalne.nie.tylko.w.pracy,.ale.również.w.celach.prywatnych,.to.wówczas.
ich.wartość.należy.doliczyć.do.wynagrodzenia.pracowników. i.pobrać. za-
liczkę.na.podatek.oraz.składki.

Aby.ubranie.mogło.być.uznane.za.służbowe,.musi.być.pozbawione.cech.
osobistych..Oznacza.to,.że.powinno.być.zaopatrzone.w.elementy.identyfiku-
jące.je.z.daną.firmą,.np..logo,.znak.firmowy.lub.charakterystyczny.kolor,.krój.
lub.wzór,.które.uniemożliwiają.używanie. stroju. służbowego.do.celów.pry-
watnych..Taka.odzież.powinna.być.jednolita,.a.obowiązek.jej.noszenia.pod-
czas.wykonywania.pracy.powinien.wynikać.z.przepisów.wewnątrzzakłado-
wych..Jeżeli.zakupione.przez.Państwa.ubrania.spełniają.wskazane.warunki,.
to.można.zastosować.zarówno.zwolnienie.z.podatku,.jak.i.ze.składek.ZUS.

PoDSTAWA PRAWNA:
ff art. 10, art. 21 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. 1644).

TOMASZ KRÓL
konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym 
i podatkowym, trener, autor kilkuset publikacji fachowych

Czy świadczenia niepieniężne przekazane pracownikowi 
podlegają egzekucji komorniczej

opłacamy za pracowników abonamenty medyczne i karnety na basen. We wrześniu otrzy-
maliśmy zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę jednego z naszych pracowników. 
Czy wartość sfinansowanych pracownikowi świadczeń podlega egzekucji komorniczej?

Nie.. Co. do. zasady. egzekucja. nie. dotyczy. przekazanych. pracownikowi.
świadczeń. niepieniężnych.. Jednak. podatek. i. składki. ZUS,. które. opłacają.
Państwo. za. pracowników. z. tytułu. przekazanych. im. świadczeń,. obniżają.
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kwotę.do.wypłaty..Dopiero.od.tak.ustalonej.wysokości.wynagrodzenia.pie-
niężnego.do.wypłaty.można.dokonać.potrącenia,.pamiętając.o.zachowaniu.
granicy.i.kwoty.wolnej.od.potrąceń..W.tej.kwocie.nie.należy.uwzględniać.
wartości.świadczenia.niepieniężnego.

Za. nieprawidłowe. należy. uznać. stanowisko,. zgodnie. z. którym. wartość.
świadczeń.rzeczowych.podwyższa.kwotę.do.wypłaty,. i.od. takiego.wynagro-
dzenia.należy.dokonywać.potrąceń..Doszłoby.do.faktycznego.naruszenia.za-
równo.kwoty.wolnej. od.potrąceń,. jak. też.granicy.potrącenia. i. stałoby. się. to.
wbrew.woli.ustawodawcy,.który.zapewnił.dłużnikowi.pewne.minimum.bytowe.

PoDSTAWA PRAWNA:
ff  art. 87–90 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

BOżEnA GOLISZEWSKA-ChOjDAK
specjalista w zakresie kadr i płac

Czy zwrot kosztów noclegów pracownikowi pracującemu na 
terenie całego kraju jest jego przychodem

Czy pracownikowi, który w umowie o pracę ma określone jako miejsce pracy „cały 
kraj”, przysługuje zwrot kosztów za nocleg w hotelu? Jeżeli tak, to czy taki zwrot jest 
przychodem pracownika? Czy można wtedy skorzystać ze zwolnienia z pdof?

Mogą. Państwo. zwrócić. koszty. noclegu. w. hotelu. pracownikowi,. któremu.
w.umowie.o.pracę.określono.jako.miejsce.pracy.„cały.kraj”..Przychód.pra-
cownika.z.tego.tytułu.jest.jego.przychodem.ze.stosunku.pracy..

Umowa.o.pracę.musi.określać.m.in..miejsce.wykonywania.pracy.(art..29.
§.1.pkt.2.k.p.)..Jako.miejsce.pracy.może.być.wskazany.nie.tylko.konkretny.
punkt,.ale.również.obszar,.w.obrębie.którego.pracownik.wykonuje.przypi-
sane.mu.obowiązki.służbowe..Obszarem.tym.może.być,.przykładowo,.tery-
torium. określonego. województwa,. a. nawet. całego. kraju.. Sytuacje,. kiedy.
miejscem.pracy.może.być.bardzo.rozległy.obszar.(np..teren.całego.kraju),.
dopuszcza.Główny.Inspektorat.Pracy.(pismo.z.13.lipca.2010.r.,.znak:.GPP-
364-4560-51-1/10/PE/RP)..Określenie.rozległego.obszaru.jako.miejsca.wy-
konywania.pracy.musi.być.jednak.uzasadnione.charakterem.wykonywanych.
przez. pracownika. obowiązków.. Z. pytania. wynika,. że. z. takim. sposobem.
określenia.miejsca.pracy.mamy.do.czynienia.w.przedstawionej.sytuacji.
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Zwrot.kosztów.noclegów.(oraz.innych.kosztów.podróży).przysługuje.pra-
cownikom.odbywającym.podróże.służbowe,.a.więc.wykonującym.na.polece-
nie.pracodawcy.zadanie.służbowe.poza.miejscowością,.w.której.znajduje.się.
siedziba. pracodawcy,. lub. poza. stałym. miejscem. pracy. (art.. 775. §. 1. k.p.)..
Oznacza. to,. że. w.przypadku. wykonywania. pracy. na. obszarze. określonym.
w.umowie.jako.miejsce.jej.wykonywania.zwrot.kosztów.noclegów.na.podsta-
wie.przepisów.Kodeksu.pracy.nie.przysługuje..

Nie. oznacza. to. bezwzględnego. zakazu. zwracania. przez. pracodawców.
pracownikom. takich.kosztów..Nie.ma.przeszkód,.aby.pracodawcy. takiego.
zwrotu.dokonywali.dobrowolnie.(bez.obowiązku.wynikającego.z.przepisów.
prawa. pracy).. Dotyczy. to. również. omawianej. sytuacji,. tj.. przypadku. pra-
cownika,.którego.miejscem.wykonywania.pracy.jest.cały.kraj..

zwrot kosztów noclegu przez pracodawcę

Miejsce pracy pracownika Zwrot na podstawie przepisów  
Kodeksu pracy Zwrot dobrowolny

Terytorium całego kraju Nie przysługuje Przysługuje
Konkretna miejscowość albo 
obszar całego województwa

Przysługuje Przysługuje

Dokonany.dobrowolnie.przez.Państwa.zwrot.kosztów.noclegu.będzie.dla.
pracownika.przychodem.ze. stosunku.pracy. (art.. 12.ust.. 1. ustawy.o.pdof)..
Niestety,.nie.będzie.to.przychód.zwolniony.od.podatku.na.podstawie.art..21.
ust..1.pkt.16.ustawy.o.pdof..Zwolnienie.to.obejmuje.wyłącznie.diety.i.inne.
należności. za. czas. podróży. służbowej.. Nie. ma. ono. zatem. zastosowania.
w.przypadku.zwracania.kosztów.związanych.z.podróżami.pracowników,.któ-
rzy.nie.znajdują.się.w.podróży.służbowej,.tak.jak.ma.to.miejsce.w.przypadku.
Państwa.pracownika.

W.opisanej.sytuacji.należy.jednak.rozważyć.możliwość.skorzystania.ze.
zwolnienia. od. podatku,. o. którym. mowa. w. art.. 21. ust.. 1. pkt. 19. ustawy.
o.pdof..Zwolnienie.to.obejmuje.wartość.świadczeń.ponoszonych.przez.pra-
codawcę.z.tytułu.zakwaterowania.pracowników..Jest.to.zwolnienie.limito-
wane. (przysługuje. do. wysokości. nieprzekraczającej. miesięcznie. kwoty.
500.zł).i.ma.zastosowanie.wyłącznie.do.przychodów.osiąganych.przez.pra-
cowników,. których. miejsce. zamieszkania. jest. położone. poza. miejscowo-
ścią,.w.której.znajduje. się.zakład.pracy,.a.pracownik.nie.korzysta.z. tego.
tytułu. z. podwyższonych. kosztów. uzyskania. przychodów. (art.. 21. ust.. 14.
ustawy.o.pdof).
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Jeżeli.zatem.miejsce.zamieszkania.pracownika.położone.jest.poza.miej-
scowością,.w.której.znajduje.się.Państwa.zakład.pracy,. to.będzie.on.mógł.
korzystać.ze.zwolnienia.z.art..21.ust..1.pkt.19.ustawy.o.pdof..W.związku.
z. tym. opodatkowaniu. podatkiem. dochodowym. będzie. podlegać. u. niego.
nadwyżka.zwrotu.kosztów.noclegów.ponad.500.zł.

Na. możliwość. korzystania. ze. zwolnienia. na. podstawie. art.. 21. ust.. 1..
pkt.19.ustawy.o.pdof.w.przypadku.pracowników,.którzy.jako.miejsce.pracy.
mają.wskazane.terytorium.całego.kraju,.wskazał.m.in..Dyrektor.Izby.Skar-
bowej. w. Łodzi. w. interpretacji. indywidualnej. z. 21. maja. 2013. r.,. znak:.
IPTPB1/415-109/13-4/MD..Czytamy.w.niej:.(...) skoro Wnioskodawca po-
nosi wydatki za noclegi pracowników mobilnych – przedstawicieli handlo-
wych w związku z ich wyjazdami (niebędącymi podróżami służbowymi) 
w ramach obowiązków pracowniczych na rzecz Wnioskodawcy – to wartość 
tego świadczenia (noclegu) (...) stanowi dla tych pracowników nieodpłatne 
świadczenie jako przychód ze stosunku pracy. Przychód ten jednakże korzy-
sta ze zwolnienia z podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1  
pkt 19 ww. ustawy, tj. do wysokości nieprzekraczającej kwoty 500 zł. Nato-
miast wartość świadczenia – przekraczającą kwotę 500 zł – ponoszoną przez 
pracodawcę z tytułu zapewnienia noclegu ww. pracownikom Wnioskodawca 
ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego temu pracownikowi 
w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić za-
liczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatko-
wania przychodów ze stosunku pracy.

Warto. zauważyć,. że. organ. podatkowy. nie. odniósł. się. do. konieczności.
spełniania. przez. przedstawicieli. handlowych. ustawowych. warunków. tego.
zwolnienia,.o.których.mowa.w.art..21.ust..14.ustawy.o.pdof..Aby.się.upew-
nić,. czy. Państwa. pracownik. może. korzystać. z. przywołanego. zwolnienia,.
warto.zwrócić.się.o.wydanie.interpretacji.indywidualnej.w.tej.sprawie.

PoDSTAWA PRAWNA:
ff art. 29 § 1 pkt 2 i art. 77

5
 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),

ff art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 14, 16 i 19 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. 1644).

TOMASZ KRYWAn
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych 
publikacji z zakresu prawa podatkowego
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INFORRB
Platforma Rachunkowości Budżetowej 

i Prawa Pracy
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Zainstaluj bezpłatnie: www.infororganizer.pl

www.inforrb.pl

www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl



Tygodnik ISSN 1234-8325     NR INDEKSU 33278X     9 grudnia 2014 r.     Rok XIX     CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT)

 46 (990)

Skutki przyznania pracow
nikom

 św
iadczeń nieodpłatnych

ISSN 1234-8325

Kup dowolne produkty lub prenumeraty 
za minimum 50 zł w naszym sklepie

 i weź udział w konkursie.

www.sklep.infor.pl/konkurs

Wyprzedzaj zmiany
i wygraj samochód

Praca zbiorowa

Skutki przyznania pracownikom 
świadczeń nieodpłatnych   


