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Podróże służbowe – praktyka podatkowa  
po zmianach przepisów

I. Podróże służbowe – zwolnienie podatkowe, przychody

1. Zwolnienie z opodatkowania należności za czas podróży służbowej

Zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlega jedynie ta wartość świadcze-
nia, która przypada na faktyczny czas odbywania podróży . Oto fragment interpretacji Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach w tej sprawie:

MF  (…) Prezes najmuje w sposób ciągły zespół pokoi (dalej: „Apartament”) w hotelu na zasa-
dzie najmu długoterminowego. Hotel wystawia faktury na rzecz Prezesa (który widnieje 
na nich jako nabywca). Następnie faktury są przekazywane do Spółki celem ich zapła-

ty (przez Spółkę). Hotel położony jest w miejscowości X, kilka kilometrów nieopodal siedziby 
Spółki. Prezes nie przebywa/nocuje w Apartamencie cały czas, lecz tylko podczas pobytu/poby-
tów w Polsce (w siedzibie Spółki) w związku z przyjazdem z Niemiec (gdzie stale mieszka) do 
Polski w celu faktycznego wykonywania w siedzibie Spółki czynności związanych z pełnieniem 
funkcji prezesa zarządu. Przyjazdy Prezesa z Niemiec do siedziby Spółki odbywają się ad hoc/ 
/w razie potrzeby. Zwykle są to pobyty trwające kilkanaście dni w miesiącu. W pozostałych dniach, 
w których Prezes nie przebywa/nocuje w Apartamencie (w związku z nieprzebywaniem w Polsce 
bądź też w związku z podróżami na terytorium Polski związanymi z działalnością Spółki), pomiesz-
czenie to nie jest zajmowane przez inne osoby, lecz pozostaje w dyspozycji Prezesa na takiej 
mianowicie zasadzie, że w każdym momencie Prezes może przybyć i skorzystać z Apartamentu. 
Ponadto Prezes pozostawia w Apartamencie na czas swojej nieobecności pewne rzeczy osobiste 
(ubrania etc). Z uwagi na taki model najmu wynegocjowano korzystną ofertę (cenę). 

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że sfinansowane przez Spółkę koszty 
noclegu w Apartamencie, w związku z wykonywaną podróżą, co do zasady, stanowią przychód 
osoby wykonującej swoje obowiązki na podstawie powołania i tym samym mogą mieć wpływ na 
wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym tej osoby. Przychód ten jednak 
w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy będzie wolny od podatku dochodowego od osób 
fizycznych do wysokości limitu określonego w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie należ-
ności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (o ile koszty noclegów nie zostały zaliczone do kosz-
tów uzyskania przychodów). Zatem ewentualna nadwyżka wartości sfinansowanego przez Spółkę 
świadczenia (noclegu) ponad ww. limit, co do zasady, powoduje konieczność opodatkowania  
tych nadwyżek podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji na Wnioskodawcy 
spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego odpo-
wiedniej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od sfinansowanego kosztu noclegu 
(ponad limit) z tytułu odbywanej podróży przez osobę niebędącą pracownikiem. 

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z powołanym powyżej § 8 ww. rozporządzenia, istnieje 
możliwość w uzasadnionych przypadkach, by pracodawca wyraził zgodę na zwrot kosztów  
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za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem/fakturą, w wysokości przekraczającej okre-
ślone limity, o których mowa w ww. rozporządzeniu. 

Zatem jeżeli Wnioskodawca sfinansował koszt (nocleg) w wysokości przekraczającej wska-
zany limit, uznając taki przypadek jako uzasadniony, to zwolnieniu będzie podlegała kwota 
przekraczająca taki limit. 

Jednak zaznaczyć trzeba, że w przedstawionym stanie faktycznym zwolnieniu podlegała 
będzie jedynie ta wartość świadczenia, która przypada na faktyczny czas odbywania podró-
ży, tj. za taki okres pobytu w Apartamencie, w którym Prezes wykonywał swoje obowiązki 
w ramach pełnienia funkcji. Przedmiotowym zwolnieniem nie będą zatem objęte świadczenia 
dotyczące pozostałego okresu wynajmu Apartamentu, czyli takiego, podczas którego Prezes 
nie korzysta z Apartamentu w związku z odbywaną podróżą.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2014 r., 
sygn. IBPBII/1/415-915/13/BD

Należy się zgodzić ze stanowiskiem organu podatkowego. Zwolnieniem z opodatkowania 
są objęte należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – art. 21 ust. 1 pkt 16  
lit. b) updof. Zatem zwolnieniu podlega tylko ta wartość zwracanych kosztów najmu lokalu, 
która przypada na faktyczny czas przebywania w podróży i faktyczny czas korzystania z lo-
kalu. Ze zwolnienia nie może więc korzystać cała wartość zwracanych kosztów najmu, gdy 
okres najmu przekracza czas trwania podróży służbowej.

2. Traktowanie podatkowe nadwyżki kosztów wyżywienia
Nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety określonej w przepisach rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
stanowi przychód pracownika ze stosunku służbowego/pracy podlegający opodatkowaniu . Od 
tego przychodu pracodawca jako płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy . 
Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w tej sprawie:

MF Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży (§ 5 ust. 1 rozporzą-
dzenia). Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, pracownik załącza 

dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydat-
ki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie 
jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach 
braku jego udokumentowania (§ 5 ust. 2). W uzasadnionych przypadkach pracownik składa 
pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot 
innych kosztów podróży lub ich wysokość (§ 5 ust. 3). (…)

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że nadwyżka kosztów wyżywienia ponad 
kwotę diety określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samo-
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rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowi przychód pracowni-
ka ze stosunku służbowego/pracy podlegający opodatkowaniu, od którego Wnioskodawca, 
jako płatnik, jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 
ustawy w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 grudnia 2013 r., sygn. 
IPTPB1/415-603/13-4/KO

Organy podatkowe zajmują w tej sprawie jednolite stanowisko. Ich zdaniem zwrot kosztów 
wyżywienia poniesionych przez funkcjonariuszy/pracowników w czasie podróży służbowej 
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania wyłącznie do wysokości ustalonej w rozporządze-
niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast nadwyżka podlega opodatkowaniu jako 
przychód ze stosunku służbowego/pracy. Wypłacający ten zwrot pracodawca pełni rolę płat-
nika. Identyczne stanowisko zajęto także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skar-
bowej w Łodzi z 22 listopada 2013 r., sygn. IPTPB1/415-526/13-4/KSU. Stanowisko organów 
podatkowych można jednak uznać za budzące kontrowersje (zob. także pkt 3 i 4).

3. Rozliczenie podatkowe części wyżywienia zapewnionej pracownikowi 
podczas podróży służbowej
Zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym – w sytuacji zwrotu pracownikowi 

całości kosztów śniadania – będzie objęta jedynie ta część świadczenia, która stanowi 25% war-
tości diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej . Kwota stanowiąca różnicę mię-
dzy wartością śniadania a równowartością 25% diety jest przychodem pracownika podlegającym 
opodatkowaniu . Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w tej sprawie:

MF Jak wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budże-
towej z tytułu podróży służbowej wysokość procentowego pomniejszenia diety 

w związku z zapewnieniem posiłku w postaci śniadania wynosi 25%. Ponadto wskazać należy, 
że podstawowym warunkiem otrzymania należności objętych zakresem zacytowanych wyżej 
przepisów ww. rozporządzenia jest niewątpliwie odbycie przez pracownika podróży służbowej. 

Wyjaśnić należy, że Spółka wyliczoną dietę winna porównać z wartością świadczeń otrzy-
manych przez pracownika na pokrycie kosztów wyżywienia. Dopiero po ustaleniu należnej 
diety, tj. wyliczonej zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ww. rozporządzenia, a więc 
z uwzględnieniem m.in. stosownych zmniejszeń – jaka przysługiwała pracownikowi odbywa-
jącemu podróż służbową, można przystąpić do zastosowania przedmiotowego zwolnienia 
uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Zwolnienie to przysługuje tylko i wyłącznie do wysokości ustalonej na podstawie rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Stąd, jeśli wartość zapewnionego pracowni-
kowi świadczenia przekroczy określony w ww. rozporządzeniu limit (śniadanie – 25% diety),  

od redaKcjI
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to nadwyżka między wartością świadczenia a limitem jest przychodem pracownika niepodle-
gającym zwolnieniu z opodatkowania. 

Wskazać więc należy, że nadwyżka nad ustalone w ww. rozporządzeniu limity podlegać 
będzie opodatkowaniu, jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w powołanym  
art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji spowoduje,  
że Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego, będzie miał obowiązek poboru 
zaliczki na podatek dochodowy od nadwyżki zwróconych pracownikowi kosztów wyżywie-
nia, poniesionych przez niego podczas podróży służbowej, ponad ustalone limity diet okre-
ślonych w ww. rozporządzeniu. 

W konsekwencji nie można zgodzić się z twierdzeniem przedstawionym w rozpatrywa-
nej sprawie przez Wnioskodawcę, że nie należy doliczać do przychodu pracownika różnicy 
pomiędzy wartością śniadania a kwotą umniejszenia diety. Zwolnieniem od opodatkowania 
podatkiem dochodowym – w sytuacji zwrotu pracownikowi całości kosztów śniadania – objęta 
będzie bowiem jedynie ta część świadczenia, która stanowi 25% wartości diety przysługującej 
pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Kwota stanowiąca różnicę między wartością śniada-
nia a równowartością 25% diety jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 października 2013 r., 
sygn. ILPB1/415-843/13-2/TW

Kwotę diety przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia należy zmniej-
szyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując że każdy posiłek stanowi 
odpowiednio: 1) śniadanie – 25% diety, 2) obiad – 50% diety, 3) kolacja – 25% diety (§ 7 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167).
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapew-
niono wyżywienie, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio (§ 7 ust. 5. rozporządzenia). 
Przedstawiona interpretacja stwierdza, że wypłata pracownikowi zwrotu kosztów za rzeczy-
wistą wartość np. śniadania będzie oznaczała powstanie u niego przychodu podlegającego 
opodatkowaniu. Zdaniem redakcji wykładnia przepisów dokonywana przez organy podat-
kowe jest nieuprawniona. Żaden z przepisów prawa pracy nie zobowiązuje pracownika do 
zwrotu jakiejkolwiek kwoty z tytułu „diet ujemnych”. Przepisy dopuszczają obniżenie diety, 
jednak maksymalnie do kwoty zero złotych. Wykładnia prowadząca do wyliczenia „diety 
ujemnej” jest sprzeczna z przepisami art. 775 Kodeksu pracy oraz wydanymi na jego pod-
stawie przepisami rozporządzenia w sprawie podróży służbowych. Można także spotkać 
się z korzystnym dla podatników stanowiskiem sądów administracyjnych (zob. str. 6).

cZYTaj TaKŻe
 

„Czy w trakcie podróży służbowej może powstać „dieta ujemna” – Mk nr 23/2013, dostępny 
na www.inforfk.pl

od redaKcjI
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4. Wyżywienie w delegacji nie jest przychodem

Wydatki pracodawcy na posiłki pracownika w podróży służbowej przekraczające wysokość 
diety są jego kosztem podatkowym . Warunkiem jest ich udokumentowanie fakturami wystawiony-
mi na pracodawcę . Nie stanowią one także przychodu pracownika . Takie stanowisko zajął WSA 
w Warszawie w orzeczeniu, którego fragment przedstawiamy:

WSA  (…)  w sytuacji, w której pracownicy Spółki odbywają podróże służbowe i nabywa-
ją w imieniu i na rzecz Spółki jako pracodawcy posiłki, które spożywają w trakcie 
podróży, nie wystąpi przychód opodatkowany po stronie pracowników Skarżącej, 

nawet jeżeli wydatki te przekraczają kwotowo określone limity zawarte w odpowiednich roz-
porządzeniach dotyczących rozliczania diet i innych kosztów związanych z podróżami służ-
bowymi. Należy zauważyć, że system ryczałtowy wypłaty diet polega na tym, że pracownik 
nie rozlicza się z wydatkowanej kwoty ryczałtu fakturami czy też paragonami. Przyjmuje się 
domniemanie, że właśnie taką kwotę ryczałtu pracownik wydał. W rzeczywistości może być 
tak, że pracownik może wydać na posiłki mniej niż 23 zł, co stanowi w rzeczywistości jego 
dochód. Jednak ustawodawcę nie interesuje, że taki dochód osiągnął. Dochód ten został na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f. zwolniony.

Odmienną sytuację mamy w przypadku zapewnienia pełnych kosztów wyżywienia. 
Pracodawca przechodzi na system rozliczania rzeczywistych wydatków i tu nie wystąpi sytua-
cja, że pracownik dostanie jakieś kwoty pieniędzy, których nie wyda i staną się jego dochodem, 
tak jak w przypadku rozliczania się diet w sposób zryczałtowany. Zdaniem Sądu ustawodaw-
ca wprowadził limit diety, który nie jest przychodem, ale tylko w przypadku jej ryczałtowego 
rozliczania. Ograniczenie ma na celu zapobieganie sytuacjom, kiedy pracownik otrzymywał-
by dietę jako ryczałt, a ponadto dostawałby dodatkową kwotę na podstawie zgromadzonych 
rachunków. W ten sposób dochodziłoby do nieuprawnionego zwolnienia po stronie pracow-
nika przychodów ponad limit.

Powyższa interpretacja wynika wprost z brzmienia rozporządzenia w sprawie krajowych 
podróży służbowych oraz rozporządzenia w sprawie zagranicznych podróży służbowych.  
Dieta nie przysługuje, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie  
(§ 4 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczą-
cym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzo-
nej rachunkiem (§ 7 ust. 1 rozporządzenia). Zgodnie z § 8a ust. 3 ww. rozporządzenia 
do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające 
poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. A zatem, 
gdy pracownik przedstawia faktury, w celu zwrotu poniesionych wydatków na hotele, wyży-
wienie, nie można mówić o limicie zwolnienia z podatku tylko kwot do wysokości diet 
określonych kwotowo w cyt. powyżej rozporządzeniach. Z powyższego wynika, że przy 
zapewnieniu zwrotu pełnych kosztów wyżywienia na podstawie rachunku nie można mówić 
o diecie, bowiem w takiej sytuacji nie przysługuje ona pracownikowi. W tym miejscu należy 
się zastanowić, mając na uwadze brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f., jakie inne 
należności korzystają ze zwolnienia poza dietami za czas podróży służbowej. Analiza prze-
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pisów rozporządzeń prowadzi do wniosku, że są to pozostałe ryczałty za noclegi, dojazdy, 
przejazdy komunikacją miejską itp. W tym przypadku, tak samo jak i w przypadku diet, gdy 
pracodawca ponosi koszty noclegu czy też dojazdu, pracownikowi nie przysługuje żaden 
zwrot kosztów, bowiem on ich nie poniósł. Skoro tak, to limity zwolnienia z opodatkowania 
zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f. nie mają zastosowania w przypadkach, kiedy 
pracodawca nie rozlicza kosztów podróży służbowej, w tym diet, w formie ryczałtowej, 
a ponosi bezpośrednio całe koszty podróży służbowej.

Poza tym, zdaniem Sądu, nie można przypisać jako przychód pracownika wydatków pono-
szonych przez pracodawcę na jego wyżywienie w czasie podróży służbowej, jeżeli przekra-
czają one limity z właściwych rozporządzeń, ponieważ realizują oni zadania Spółki, a nie 
własne. Przypisanie im takiego przychodu spowodowałoby u nich, w przypadku częstych 
wyjazdów, szybkie przekroczenie progów podatkowych i obowiązek zapłaty 32% podatku. 
Nie o to chyba ustawodawcy chodziło.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 października 2013 r., 
sygn. akt SA/Wa 937/13

WSA w Warszawie uznał, że prawidłowo udokumentowany koszt wyżywienia pracow-
ników w delegacji może być w pełnej wysokości kosztem podatkowym dla spółki i nie 
stanowi przychodu pracownika. W opinii redakcji sąd administracyjny zajął właściwe 
stanowisko. Takie stanowisko może być jednak kontrowersyjne dla organów podat-
kowych, warto więc w tej sprawie wystąpić o interpretację podatkową. Zobacz także  
komentarz do punktu 3.

5. Ubezpieczenia podróżne a przychód pracowników

Równowartość składek z tytułu wykupu przez pracodawcę dla pracowników wyjeżdżających 
w podróże służbowe poza granice kraju polis ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi przychód tych osób z tytułu nieodpłatnych 
świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym . Oto fragment interpretacji 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w tej sprawie:

MF (…) ponoszone przez Wnioskodawcę koszty zakupu polis ubezpieczeniowych mają 
dla pracowników wyjeżdżających w podróże służbowe – w pozostałym zakresie niż 
wskazany w § 19 rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – konkretny wymiar finansowy, gdyż 
nie spowodują uszczuplenia ich majątku, do którego musiałoby dojść, gdyby nie pokrycie 
przez Wnioskodawcę ww. kosztów. Tak pojmowane korzyści mają charakter przychodo-
wy. Ponieważ ponoszone koszty zakupu polis ubezpieczeniowych finansowane są przez 
Wnioskodawcę, nie zaś przez wskazane we wniosku osoby, dlatego w tym zakresie Spółka 
realizuje na rzecz tych osób – wbrew Jej twierdzeniu – nieodpłatne świadczenie, o którym 

od redaKcjI
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mowa w powyżej cytowanym art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, a w konsekwencji, które stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 
ust. 1 powołanej ustawy. (…) 

Reasumując, w związku z odbywaniem przez pracowników podróży służbowej poza 
granicami kraju, jedynie równowartość składek zapłaconych przez Wnioskodawcę 
z tytułu wykupu polis ubezpieczeniowych obejmujących: koszty leczenia pracowni-
ków, zakupu leków, oraz w przypadku śmierci tych osób za granicą transportu ich zwłok 
do kraju, nie stanowi ich przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Natomiast równowartość składek z tytułu wykupu przez Wnioskodawcę dla pracowników 
wyjeżdżających w podróże służbowe poza granicami kraju polis ubezpieczeniowych obej-
mujących koszty leczenia chorób przewlekłych i ich następstw, ubezpieczenie assistance, 
pomoc medyczną, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzial-
ność cywilną za szkody wyrządzone na mieniu lub osobie, koszty leczenia następstw cho-
roby przewlekłej – w pozostałym zakresie niż wskazany w § 19 rozporządzenia w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnione-
mu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
– stanowi przychód tych osób z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym.

Wartość składek opłaconych przez Spółkę za pracowników Wnioskodawca ma obowią-
zek doliczyć do przychodów pracowników oraz obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek docho-
dowy od osób fizycznych, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów 
ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lipca 2013 r., 
sygn. ITPB2/415-408/13/MN

Zdaniem większości organów podatkowych wykupienie przez pracodawcę dla pracow-
nika odbywającego podróż służbową ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą nie 
powoduje powstania po jego stronie opodatkowanego przychodu. Przychód powstanie 
jednak z tytułu wykupienia pracownikowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Ten zakres ubezpieczenia nie został bowiem wskazany w  § 19 rozporzą-
dzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej.
Przeciwne stanowisko zajął jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji 
indywidualnej z 21 lutego 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-995/12/BD. Uznał on, że także wyku-
pienie pracownikowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nie powodu-
je u niego powstania przychodu. Z uwagi na te rozbieżności warto wystąpić z wnioskiem  
o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w tej sprawie.

od redaKcjI
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II. Podróże służbowe w kosztach podatkowych

1.  Wartość diet osoby prowadzącej działalność gospodarczą  
a koszty uzyskania przychodów

Prowadzący działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania 
przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi oraz osób współpra-
cujących do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy 
pracowników w odrębnych przepisach . Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu w tej sprawie:

MF W myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy nie uznaje się za koszt uzyskania przycho-
dów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność 
gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wyso-

kość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych 
przez właściwego ministra. 

Powyższe oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo 
zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi 
podróżami służbowymi oraz osób współpracujących do wysokości nieprzekraczającej 
wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników w odrębnych przepisach.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej, są przepisy rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługu-
jących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167) – obowiązujące od 
1 marca 2013 r. 

Wskazać przy tym należy, że zgodnie § 2 ww. rozporządzenia, z tytułu podróży krajo-
wej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez praco-
dawcę, pracownikowi przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:

a) przejazdów,
b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
c) noclegów,
d)  innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez 

pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Mając na względzie cyt. wyżej przepisy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca może 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej wartość diety związanej z podróżą służbową, do wysokości diet przysłu-
gujących pracownikom, wskazanej w ww. rozporządzeniu. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 grudnia 2013 r., 
sygn. ILPB1/415-1228/13-2/AA
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Interpretacja oznacza, że przedsiębiorca podróżujący w celach biznesowych może odli-
czyć od podatku wydatki, jakie poniósł w trakcie wyjazdu. Wydatki na zwiększone koszty 
wyżywienia, czyli tzw. diety, zostaną zaliczone do kosztów firmy jedynie w pewnym limicie. 
Limit ten określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W tym względzie przedsiębiorcy są traktowa-
ni tak jak pracownicy. Dany wyjazd powinien mieć także rzeczywiście charakter biznesowy.

2.  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków 
z tytułu delegacji pracowniczych

Diety z tytułu podróży służbowej stają się należne za ten miesiąc, w którym pracownik 
dokonał rozliczenia kosztów tej podróży . Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach w tej sprawie:

MF (…) kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują 
przede wszystkim wynagrodzenia i inne wypłaty pieniężne oraz świadczenia pienięż-
ne ponoszone za pracownika. 

W myśl art. 15 ust. 4g updop należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypła-
cane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są 
należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wyni-
kającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. 
W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57. 

Art. 16 ust. 1 pkt 57 updop stanowi natomiast, iż nie uważa się za koszty uzyskania przycho-
dów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz 
innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych 
z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. 
o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g updop.

Nadmienić w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pie-
niężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na 
źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju 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. 

od redaKcjI



11POdRóże SłużbOwe – uSTAlANIe RóżNIc kuRSOwych

15 marca 2014 r. Dodatek do Mk nr 6(250) 

Podsumowując, stwierdzić należy, iż diety z tytułu podróży służbowej stają się należne 
w miesiącu (należne za ten miesiąc), w którym pracownik dokonał rozliczenia kosztów tej 
podróży. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2013 r., 
sygn. IBPBI/2/423-1140/13/AK

Przepisy o podatku dochodowym pozwalają na uznanie delegacji za koszt uzyskania przy-
chodu w dacie przedłożenia rozliczenia, jeśli zapłata za delegację nastąpi w terminie określo-
nym w regulaminie. Analogiczne stanowisko do zaprezentowanego zajął np. Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 grudnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-978/12-6/AB.

28 lutego pracownik sp. z o.o. przedłożył rozliczenie delegacji, z której powrócił 17 lutego. 
Spółka wypłaciła mu  zapłatę za delegację 14 marca. Regulamin wynagradzania przewi-
duje termin zapłaty za delegację 30 dni od dnia przedłożenia rozliczenia. Delegacja może 
stanowić koszt uzyskania przychodu spółki w lutym na podstawie art. 15 ust. 4g updop.

III.  Sposób ustalania różnic kursowych powstałych w związku  
z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników

Do przeliczenia kosztów dotyczących podróży służbowej należy zastosować:
n  w odniesieniu do wydatków udokumentowanych fakturą lub rachunkiem – kurs średni NBP 

z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub rachunku;
n  w odniesieniu do wydatków nieudokumentowanych fakturą lub rachunkiem (np . diety, ryczałty 

za noclegi, ryczałty za dojazdy) – kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzają-
cego rozliczenie delegacji (inny dokument stanowiący podstawę do ujęcia w ciężar kosztów 
uzyskania przychodów) .

Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w tej sprawie:

MF Do ustalenia różnic kursowych w podatku dochodowym od osób prawnych w związ-
ku z rozliczeniem zagranicznych podróży służbowych stosuje się przepisy art. 15a 
updop. Przy przeliczeniu wynikającego z faktury kosztu wyrażonego w walucie obcej 

(zobowiązania) stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wystawienia faktury (rachunku) dokumentującej podróż służbową pracownika (art. 15a 
ust. 7 ustawy), a w przypadku jej braku innego dokumentu stanowiącego podstawę do ujęcia 
wydatku w kosztach uzyskania przychodu. W tym przypadku różnice kursowe mogą wynikać 
z różnicy pomiędzy wartością kosztu przeliczonego na dzień wystawienia faktury (rachunku 
lub innego dokumentu) (według kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu) a wartością tego kosztu przeli-
czonego odpowiednio na dzień wypłaty zaliczki lub zwrotu przez spółkę poniesionych przez 
pracownika wydatków na podstawie tej faktury (według kursu faktycznie zastosowanego). 

od redaKcjI
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Zatem do przeliczenia kosztów dot. podróży służbowej Spółka powinna zastosować:
n  w odniesieniu do wydatków udokumentowanych fakturą lub rachunkiem – kurs śred-

ni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub 
rachunku;

n  w odniesieniu do wydatków nieudokumentowanych fakturą lub rachunkiem (np. diety, 
ryczałty za noclegi, ryczałty za dojazdy) – kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego rozliczenie delegacji (inny dokument stanowiący podstawę do ujęcia 
w ciężar kosztów uzyskania przychodów). 

W celu ustalenia podatkowych różnic kursowych koszty podróży służbowych przeli-
czone w sposób wskazany powyżej Spółka powinna następnie porównać z wartością tych 
kosztów z dnia wypłaty, tj.:
n  w przypadku wypłaty zaliczki w walucie obcej z rachunku walutowego lub kasy walutowej, 

przeliczając zaliczkę według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprze-
dzającego dzień wypłaty zaliczki (…);

n  w przypadku gdy wartość poniesionych wydatków przekracza wartość wypłaconej zalicz-
ki w walucie obcej (…):
 –  przeliczając zaliczkę według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprze-

dzającego dzień wpłaty zaliczki; w odniesieniu do kosztów pokrytych zaliczką powsta-
ną podatkowe różnice kursowe,

 –  w odniesieniu do pozostałej części wydatków zwróconych pracownikowi w walucie 
polskiej nie powstaną podatkowe różnice kursowe;

n  w przypadku wypłaty przez pracownika gotówki z bankomatu przy pomocy karty waluto-
wej, przeliczając wypłacone środki wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego wypłatę; 

n  w przypadku rozliczenia delegacji w sytuacji gdy zaliczka nie została wypłacona, a roz-
liczenie następuje:
 –  w walucie obcej, przeliczając wypłacone środki wg kursu średniego NBP z ostatniego 

dnia roboczego poprzedzającego wypłatę środków pracownikowi,
 –  w walucie polskiej – nie powstaną podatkowe różnice kursowe. 

Natomiast zwrot przez pracownika niewykorzystanej zaliczki jest neutralny podatkowo. (…).
Pozostałe różnice kursowe z tytułu podróży służbowej mogą ewentualnie powstać jako 

różnice kursowe związane z wpływem lub wypływem własnych środków w walucie obcej 
(art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop). W takim przypadku różnice kursowe powstają 
w dacie rozliczenia przez pracownika podróży służbowej, z uwzględnieniem wypływu walu-
ty obcej w dniu ewentualnego przekazania zaliczki na poczet podróży służbowej. Walutę 
obcą przelicza się po kursach faktycznie zastosowanych. Jeżeli w tych sytuacjach przy 
obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastoso-
wanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy 
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 updop). 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 
2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1236/13/BG
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Należy zgodzić się z organem podatkowym. Nie można uznać za prawidłowe stanowiska 
spółki, że powstała różnica wynikająca z wartości kursu przyjętego do rozliczenia kosztów 
delegacji i kursu przyjętego do wyceny wypłaconej zaliczki nie stanowi przychodu lub kosztu 
podatkowego. Tym samym podatnicy mają obowiązek wykazania podatkowych różnic kurso-
wych powstałych w związku z podróżą służbową pracownika.

IV.  Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia  
społeczne w związku z podróżami służbowymi 
i delegowaniem za granicę

1. Koszty zakwaterowania pracowników za granicą

O podróży służbowej można mówić jedynie w przypadku delegowania narzuconego pracow-
nikowi, wobec czego zawarcie porozumienia co do wykonywania określonej pracy w ramach 
delegowania prowadzi do okresowej zmiany ustalonego w umowie miejsca pracy . Ustalenie pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji pracowników wysłanych (dele-
gowanych) wymaga pominięcia wyłącznie równowartości diet, lecz już nie ryczałtów za noclegi . 
Przychód z tytułu ponoszenia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania pracowników za gra-
nicą stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne . Przedstawiamy fragment 
wyroku Sądu Najwyższego w tej sprawie:

SN  Zasada ustalania wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypad-
kowe i chorobowe polega na odniesieniu się do wysokości bazowej, którą – zgodnie 
z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – stanowi przychód zdefinio-

wany w art. 4 pkt 9 ustawy jako przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, przychód, którego źródłem jest stosunek pracy, obejmuje – jak stanowi  
art. 12 ust. 1 tej ustawy – wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świad-
czeń w naturze lub ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świad-
czeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 
różnego rodzaju 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.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią pewne rodzaje przychodów, które – na podsta-
wie upoważnienia z art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – określa w drodze 
rozporządzenia minister właściwy do spraw zaopatrzenia społecznego. W czasie obję-
tym zaskarżoną decyzją obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w brzmieniu nadanym od dnia 30 stycznia 2004 r. (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 14, poz. 124), odnoszącym się do składek należnych za okres po dniu 1 stycznia 
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2004 r., wyłączające w § 2 ust. 1 pkt 15 z podstawy wymiaru składek przychody w postaci 
diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej 
w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, 
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, lub w § 2 ust. 1  
pkt 16 część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców 
w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granica-
mi kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warun-
ków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, 
z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę 
wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (...)

Gdy delegowanie dotyczy stałej pracy za granicą na rzecz swego pracodawcy, wysłanie 
(delegowanie) pracownika na obszar innego państwa Unii należy traktować jako odrębną insty-
tucję prawną określoną w czasie objętym sporem w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo-
łecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 
współcześnie wyłożoną w decyzji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego, nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r., dotyczącej wykładni art. 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodaw-
stwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na 
własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym (Dz.Urz. UE C 106/5 
z 24.4.2010). Z wiążących Sąd Najwyższy ustaleń wynika, że właśnie na podstawie tych prze-
pisów rozpoznano wniosek odwołującego się o stwierdzenie w okresach wskazanych przez 
organ ubezpieczeń społecznych podlegania zainteresowanych polskiemu ubezpieczeniu spo-
łecznemu jako obywateli polskich zatrudnionych za granicą, wysłanych przez polskiego pra-
codawcę w ramach istniejącej umowy o pracę.

Trafne jest więc stanowisko organu ubezpieczeń społecznych zaprezentowane w rozpo-
znawanej skardze kasacyjnej, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 
zainteresowanych powinna być ustalona zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia. Status 
pracowników wysłanych znajduje odzwierciedlenie w ustaleniu składników wynagrodzenia 
mających uzupełniać wynagrodzenie za wykonaną pracę, ze względu na to, że ich sytuacja 
generuje wyższe niż zwykle wydatki na utrzymanie, choć wykazuje tylko podobieństwo do 
przebywania w podróży służbowej. Pracownicy zatrudnieni za granicą u polskiego pracodaw-
cy nie odbywają podróży służbowej, wobec czego prawodawca wskazał wyraźnie, że osobom 
wysłanym do takiej pracy nie są wypłacane diety, lecz chodzi o ich równowartość w ramach 
wynagrodzeń, które – wzorem diety – uwzględniają sytuację faktyczną związaną ze świadcze-
niem pracy poza stałym miejscem zamieszkania. Zastosowana została i w tym przypadku ulga 
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zbliżona do ulgi uzyskiwanej przez prze-
bywającego w podróży służbowej, tak że obowiązek składkowy nie obejmuje wynagrodzenia 
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(przychodu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy systemowej) do 
kwoty równowartości diety. W związku z tym ustalenie podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenie społeczne wymaga pominięcia wyłącznie równowartości diet, lecz już nie ryczał-
tów za noclegi. Przychód z tytułu ponoszenia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania 
pracowników za granicą stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wyrok SN z 30 października 2013 r., sygn. akt II UK 112/13

Pracownikowi wysłanemu za granicę do pracy u polskiego pracodawcy nie jest wypłacana 
dieta, tylko jej równowartość w ramach wynagrodzenia. Nie uwzględnia się jej w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W podstawie wymiaru uwzględnia się nato-
miast ryczałt za nocleg.

2. Delegowanie pracownika do pracy za granicą a składki ZUS

Przy delegowaniu pracownika do pracy za granicą pracodawca nie może z tego tytułu 
wypłacać diet, od których nie będą opłacone należne składki ZUS . Delegowanie pracowni-
ka do pracy za granicą nie jest bowiem zagraniczną podróżą służbową, a wypłacone diety są 
częścią wynagrodzenia za pracę . Przedstawiamy fragment wyroku Sądu Najwyższego w tej 
sprawie:

SN  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe wyłącza w § 2 ust. 1 pkt 15 z podstawy wymiaru składek przychody 

w postaci diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości 
określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysłu-
gujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, a w § 2 
ust. 1 pkt 16 część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich praco-
dawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza 
granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami 
kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący pod-
stawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyraźnie zróżnicowany i odmiennie uregulowany jest więc obowiązek składkowy odnoś-
nie do dwu grup pracowników wykonujących pracę poza umówionym miejscem świadczenia 
pracy. Rozróżnienie to jest istotne, gdyż wskazane wypłaty pokrywają inne potrzeby pracow-
ników odbywających podroż służbową, a inne pracowników zatrudnionych za granicą w pol-
skich zakładach pracy. W związku z tym w § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ujęte są diety 
i inne należności z tytułu podróży służbowej, a w § 2 ust. 1 pkt 16 tylko część wynagrodzenia, 
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która ma odpowiadać równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju, za każdy dzień pobytu.

Przyporządkowanie stanów faktycznych pod wskazane przepisy następuje nie tylko ze 
względu na miejsce wykonywania pracy, lecz przede wszystkim ze względu na rodzaj, czas 
trwania i charakter wykonywanych czynności. Tylko wtedy odliczenie z podstawy wymiaru 
składek dokonywane jest według § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia, gdy delegowanie pracow-
nika ma cechy podróży służbowej, tzn. zjawiska wśród obowiązków pracownika niecodzien-
nego, okazjonalnego, w ramach pracowniczych powinności niezwyczajnego i nietypowego, 
stanowiącego pewien wyłom w zwykłym świadczeniu pracy. Pracę w ramach delegacji (podró-
ży służbowej) wyróżnia sporadyczność i przemijający czas trwania wysłania oraz wykonywa-
nie konkretnie określonego zadania. Ze względu na przedmiot podróży służbowej istotne 
jest to, że pracownik ma wykonać czynności pracownicze wyznaczone do zrealizowania 
w poleceniu pracodawcy, które nie powinny należeć do zwykłych, umówionych czynności 
pracowniczych.

Wykonywanie podróży służbowej wyróżnia się wśród czynności pracowniczych także ze 
względu na to, że podstawą odbycia podróży służbowej jest polecenie wykonania konkretne-
go zadania (polecenie służbowe). O wysłaniu w podróż służbową decyduje polecenie służbo-
we udania się poza określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy (por. art. 29 § 1 
pkt 2 k.p.). O podróży służbowej można mówić jedynie w wypadku delegowania narzucone-
go pracownikowi, wobec czego zawarcie porozumienia co do wykonywania określonej pracy 
w ramach delegowania prowadzi do okresowej zmiany ustalonego w umowie miejsca pracy.

Gdy delegowanie dotyczy stałej pracy za granicą na rzecz swego pracodawcy, wysłanie 
(delegowanie) pracownika na obszar innego państwa Unii należy traktować jako odrębną insty-
tucję prawną określoną w czasie objętym sporem w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG)  
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecz-
nego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, współ-
cześnie wyłożoną w decyzji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 
Społecznego, nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r., dotyczącej wykładni art. 12 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego 
zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek,  
tymczasowo pracujących poza państwem właściwym (Dz.Urz. UE C 106/5 z 24.4.2010).

Wyrok SN z 14 listopada 2013 r., sygn. akt II UK 204/13

Pracownicy delegowani do pracy za granicą oraz pracownicy wysłani w zagraniczną podróż 
służbową to dwie różne grupy pracowników wykonujących pracę poza umówionym miej-
scem świadczenia pracy, wobec których obowiązek składkowy jest odmiennie uregulowany.

oprac.  Sławomir Biliński – prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”
Tomasz Kowalski –  redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego” i „MONITORA 

księgowego”
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