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SPOSÓB NA PŁACE

Skutki	przyznania	pracownikom		
świadczeń	pozapłacowych	po	wyroku	TK		
z	8	lipca	2014	r.	–	w	praktyce

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 za-
oszczędzenie przez niego wydatku. Taka sytuacja powoduje jed-
nocześnie, że nie każde takie świadczenie będzie oskładkowane 
i wliczane do podstawy zasiłkowej. 

Przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć wszystkie zdarzenia prawne 
i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub 
inną formą ekwiwalentu, powiększenie majątku pracowników, mające konkretny wy-
miar finansowy. Katalog nieodpłatnych świadczeń powinien być rozumiany szeroko.

I.	Świadczenia	pozapłacowe	w	podstawie	opodatkowania

Kwestia związana z nieodpłatnymi świadczeniami od wielu lat wywołuje prob-
lemy interpretacyjne, co najczęściej skutkuje sporami z organami podatkowymi, 
które nierzadko mają swój finał przed sądem. 

Warunki,	 jakie	według	TK	musi	spełnić	świadczenie,	aby	zostało	uznane	za	
przychód	pracownika

Przychodem	pracownika	może	być	tylko	takie	świadczenie,	które:

zostało spełnione przez pracodawcę za zgodą pracownika (skorzystał  
z nich w pełni dobrowolnie)

zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy)

przyniosło pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub unik-
nięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisa-
na indywidualnemu pracownikowi (nie jest ogólnie dostępna dla wszystkich)
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Omawianą problematyką zajął się Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 8 lipca 
2014 r. (K 7/13) uznał on, że nieodpłatnymi świadczeniami są wyłącznie otrzyma-
ne przez pracownika przysporzenia majątkowe o indywidualnie określonej warto-
ści. Dopiero wtedy po stronie zatrudnionego powstaje przychód, który podlega 
opodatkowaniu. Zdaniem Trybunału, to, czy pracownik uzyskał dochód, zależy 
od tego, czy skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni 
dobrowolnie i czy leżało to w jego interesie, tj. gdyby pracodawca nie zapewnił 
świadczenia, pracownik sam musiałby ponieść określony wydatek. 

Wysokość	przychodu	z	nieodpłatnego	świadczenia
Zagadnieniem często powodującym wątpliwości pracodawców jest to, czy 

do ustalenia przychodu z tytułu przekazanych świadczeń należy brać pod uwa-
gę jego wartość z podatkiem, czy 
bez. Ponieważ wartość pieniężną 
świadczeń w naturze należy usta-
lać według cen zakupu, do przy-
chodu pracownika należy doli-
czyć kwotę w wysokości brutto 
(z podatkiem VAT). Gdyby bowiem pracownik dokonywał zakupu tych świadczeń, 
musiałby zapłacić kwotę z podatkiem.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji 
indywidualnej z 31 grudnia 2008 r. (IBPB2/415–1671/08/BD), w której stwierdził, że:

(...) pracownicy będą osiągać korzyść finansową, gdyż nie są zobowiązani 
do zapłaty za posiłek w pełnej wysokości, a tylko w 50%, natomiast drugie 
50% pokrywać będzie wnioskodawca. Dzięki temu u pracowników docho-

dzić będzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosi koszt finan-
sowy w wysokości 50%, a tym samym nie muszą oni uszczuplać swojego majątku. 
W sytuacji gdyby pracownik musiał zakupić sam określony posiłek, zobowiązany 
byłby zapłacić cenę, za jaką usługa gastronomiczna jest zbywana, a więc cenę 
brutto. Z powyższego wynika, iż Spółka do przychodu pracownika powinna zali-
czyć wartość brutto dofinansowania do posiłku otrzymanego przez pracownika 
jako nieodpłatne świadczenie (...).

Sprzedaż	towarów	po	preferencyjnej	cenie
Pracodawcy dość często sprzedają pracownikom po preferencyjnej cenie 

towary, których są producentem albo pośrednikiem w sprzedaży. Oznacza to 
powstanie po stronie zatrudnionych przychodu z tytułu świadczenia częściowo 
nieodpłatnego. Wysokość otrzymanego świadczenia jest różnicą między ceną 
rynkową a ceną zapłaconą przez pracownika. Od powstałej różnicy należy po-
brać zaliczkę na podatek.

UWAGA!
Wartość pieniężną świadczeń w naturze należy 
ustalać według cen zakupu, tj. z podatkiem VAT.
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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 skie-
rowanej do pracowników, a jednocześnie nie będzie udzielał rabatów 

cenowych w takiej samej wysokości na towary sprzedawane w sklepach Spółki 
potencjalnym kupującym, którzy nie będą jednocześnie pracownikami Spółki, 
wówczas przedmiotowy program nie będzie dotyczył szerokiego grona klientów 
Spółki, a jedynie ograniczonego kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w pro-
gramie, tj. pracowników Spółki. Po stronie pracowników powstaje zatem przyspo-
rzenie majątkowe.

W tej sytuacji nie budzi wątpliwości, iż w momencie dokonywania zakupów 
w sklepach Spółki pracownik występuje w podwójnej roli, tj. jako pracownik i jako 
klient (dokonując zakupów na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży). 
Zauważyć jednak należy, iż dokonując zakupów osoba taka cały czas pozostaje 
w stosunku służbowym z podmiotem, u którego ich dokonuje. W konsekwencji 
przysporzenie od takiego podmiotu nawet wynikające z realizacji umowy cywil-
noprawnej przyznane jest z racji istniejącego stosunku pracy. Zatem udzielone 
pracownikom rabaty stanowią dla nich podlegający 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 rabatów, tj. dokonania zakupów po cenach uwzględ-
niających rabat (...).

PRZYKŁAD	
Jan R. zatrudniony w firmie zajmującej się sprzedażą detaliczną rowerów ma 
możliwość nabycia roweru w preferencyjnej cenie 1500 zł, podczas gdy jego 
cena dla pozostałych klientów wynosi 2000 zł. Różnicę wynikającą z ceny 
roweru należy zaliczyć do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń. 
Wysokość otrzymanego świadczenia 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 uwzględnia-
jących rabat, nie zawsze będzie stanowiło dla pracowników przychód podlegający 
opodatkowaniu. Nie stanie się tak w sytuacji, gdy krąg podmiotów uprawnionych 
do korzystania ze zniżki promocyjnej nie będzie ograniczony wyłącznie do pra-
cowników firmy. Będzie tak, gdy pracodawca:
■■ udzieli rabatów cenowych na towary sprzedawane w sklepach np. w ramach 

akcji promocyjnej skierowanej do pracowników oraz
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■■ 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. (IPTB1/415–458/13–2/PS), w której 
stwierdził, że: 

(…) skutkiem uzyskania rabatu jest obniżenie ceny zakupu towarów. 
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 beneficjentów – podmiotów korzystających z rabatów nie będzie ograni-
czone wyłącznie do pracowników, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych u uczestników programu nie powstanie.

Podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze sto-
sunku 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 rabato-
wego przez pracowników Spółki wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwią-
zanymi ze Spółką, jest neutralne podatkowo dla pracowników Spółki.

Zatem po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku 
pracy podlegający opodatkowaniu, a Spółka nie będzie zobowiązana w stosunku 
do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych (…).

Samochód	służbowy	do	celów	prywatnych
Warunki, na jakich pracownik może korzystać ze służbowego samochodu, po-

winna określać zawarta w tym celu umowa. Korzyść, jaką w związku z tym osiąg-
nął pracownik, pracodawca powinien odpowiednio wycenić, gdyż od tak przeka-
zanego świadczenia należy pobrać zaliczkę na podatek.

Wartość świadczeń polegających na nieodpłatnym korzystaniu z cudzego mie-
nia należy ustalać na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 
usług lub udostępnianiu rzeczy albo praw tego samego rodzaju lub gatunku, 
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miej-
sca udostępnienia (art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o pdof). Zatem przy ustalaniu przy-
chodu z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów 
prywatnych pracodawca powinien uwzględnić:
■■ markę samochodu i jego wyposażenie, 
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■■ rok produkcji, 
■■ stan techniczny, 
■■ przebieg. 

Wymienione elementy powinien następnie porównać do cen usług świadczonych 
przez podmioty działające na terenie prowadzenia działalności przez firmę lub miejsca 
świadczenia pracy przez pracownika, zajmujące się wynajmem samochodów, których 
parametry odpowiadają parametrom samochodu wykorzystywanego przez pracow-
nika. Taki sposób rozliczania świadczeń z tytułu udostępnienia pracownikowi samo-
chodu służbowego do celów prywatnych potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lutego 2010 r. (ITPB2/415–965/09/ENB).

PRZYKŁAD
Piotr B. po godzinach pracy korzysta z samochodu służbowego do celów 
prywatnych (odbieranie dzieci z przedszkola, zakupy). Dla wszystkich prze-
jechanych tras prowadzi ewidencję czasu przejazdów. Na jej podstawie na 
koniec miesiąca ustalano łączny czas używania przez pracownika samocho-
du 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 przycho-
dów pracownika ze stosunku pracy i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku gdy firmowy samochód jest użytkowany w ramach leasingu, za-
sadne jest przyjęcie do wyliczeń przychodu powstałego wskutek jazd prywat-
nych samochodem służbowym jako kwoty bazowej raty leasingu. Potwierdził to 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 grudnia 
2012 r. (ILPB2/415–815/12–5/TR), stwierdzając, że: 

(…) wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych 
przez pracowników, stanowi dla tychże pracowników przychody z tytułu 
nieodpłatnych świadczeń i w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obo-

wiązki płatnika. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie, w przypadku samo-
chodów użytkowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy najmu długo-
terminowego, ustalenia wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia należy 
dokonać w oparciu o postanowienia art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy, tj. wg cen zakupu. 
Przedmiotem świadczenia na rzecz pracownika jest bowiem usługa zakupiona 
u innego podmiotu (…).

PRZYKŁAD
Spółka leasinguje samochód, którego Adrian J. używa do celów prywat-
nych. Firma powinna wyodrębnić czas użytkowania samochodu do celów 
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służbowych i prywatnych, np. procentowo. Wyliczony w ten sposób procent 
jazd prywatnych pracownika powinien być przyrównany do raty leasingowej. 
Tak ustaloną wartość należy doliczyć do przychodów pracownika. Rata za 
samochód wynosi 1000 zł. Samochód jest wykorzystywany w 80% do celów 
służbowych i w 20% do celów prywatnych. Kwota 200 zł (20% z 1000 zł) sta-
nowi nieodpłatne świadczenie pracownika podlegające opodatkowaniu.

Ponadto, jeżeli pracownik otrzymuje bezpłatnie paliwo do wykorzystania w ce-
lach prywatnych, jest to dla niego przychód.

PRZYKŁAD
Michał B. 1 września 2014 r. otrzymał od pracodawcy z jego zasobów 50 
litrów benzyny (E95) do wykorzystania w celach prywatnych. Pracodawca 
zakupił paliwo po 4,24 zł za litr. Wartość 212 zł (50 litrów x 4,24 zł) będzie 
stanowiła dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który 
należy opodatkować. 

Impreza	integracyjna
Dotychczas w kwestii spotkań integracyjnych organy podatkowe prezentowały 

bardzo rygorystyczne stanowisko, nakazując płatnikom opodatkowywanie war-
tości takiego świadczenia. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2009 r. (ITPB1/415–501/09/PSZ) stwier-
dził, że: 

(...) nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż w związku z tym, że 
wydatki na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych i okolicznoś-
ciowych ustalone są w sposób zryczałtowany, to nie jest możliwe w żaden 

sposób ustalenie faktycznej kwoty dofinansowania dla poszczególnych pracow-
ników. Sposób ustalenia wysokości kwoty obciążającej Spółkę (pracodawcę) z ty-
tułu organizacji imprezy nie ma bowiem znaczenia dla możliwości ustalenia wy-
sokości świadczenia przypadającego na pracownika biorącego udział w tego typu 
imprezie (...).

Korzystne dla płatników stanowisko w tej sprawie zajął WSA w Warszawie 
w wyroku z 16 czerwca 2009 r. (III SA/Wa 412/09): 

(...) w przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporząd-
kować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, 
czyli w takim, jak w niniejszej sprawie, 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 przychodu uzyskanego z tytułu finansowania 
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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 postępowania 
organ podatkowy sposób obliczenia wartości świadczenia uzyskanego przez 
pracownika z tytułu udziału w imprezie integracyjnej jest niezgody z przepisami 
podatkowymi. Według organu podatkowego wartość świadczenia należy obli-
czyć dzieląc kwotę zapłaconą przez podatnika przez liczbę pracowników uczest-
niczących w spotkaniu integracyjnym. Natomiast wartość pieniężną świadczeń 
w naturze, innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłat-
nych ustala się według zasad określonych w art. 12 ust. 2 oraz w art. 11 ust. 2–2b 
ustawy o pdof, w zależności od rodzaju uzyskanego świadczenia. Jeśli zatem 
nie jest możliwe obliczenie wartości świadczenia według zasad określonych 
w przepisach ustawy o podatku 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 od-
biorców

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi za-
kupione

według cen zakupu

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udo-
stępnienie lokalu lub budynku

według równowartości czynszu, jaki przy-
sługiwałby 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 ga-
tunku, z uwzględnieniem w szczególno-
ści ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu 
i miejsca udostępnienia

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) określił warunki, któ-
rych spełnienie przez strony stosunku pracy powoduje, że doszło do powstania 
przychodu po stronie pracowników. Trybunał stwierdził, że nie można przypisać 
pracownikom przychodu w sytuacji, gdy nie jest możliwe stwierdzenie, czy pra-
cownik rzeczywiście otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość. W przypadku 
nieodpłatnych świadczeń muszą być one faktycznie otrzymane, w przeciwieństwie 
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do pieniędzy i wartości pieniężnych, które mogą być nie tylko otrzymane, ale rów-
nież postawione do dyspozycji. 

PRZYKŁAD
Spółka zorganizowała z okazji 10-lecia istnienia bal, na który zaproszono 
wszystkich pracowników. Koszt balu wyniósł 50 000 zł. Na uroczystości poja-
wiło się 50 pracowników. Po stronie każdej z przybyłych osób może powstać 
przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w kwocie 1000 zł podlegający 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (50 000 zł : 50). Jednak na podsta-
wie wyroku TK z 8 lipca 2014 r. należy stwierdzić, że uczestnictwo w impre-
zie integracyjnej nie jest przychodem pracownika. Fiskus nie może bowiem 
zakładać, że gdyby pracodawca nie zorganizował balu, pracownik opłaciłby 
w nim uczestnictwo z własnych środków.

Prezent	dla	odchodzącego	na	emeryturę
Wydatki poniesione na zakup prezentu dla pracownika przechodzącego na 

emeryturę 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 pracy 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 
Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2012 r. 
(IPPB2/415–785/12–4/AK):

(...) wręczenie pracownikom przechodzącym na emeryturę lub obchodzą-
cym 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 war-
tości użytkowej. Dlatego też nie można przyjąć, iż jest to przychód z tytułu nieod-
płatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

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

PRZYKŁAD
Jarosław T. w sierpniu 2014 r. przeszedł na emeryturę. Pracodawca ze wzglę-
du na długoletnią współpracę w ramach podziękowań podarował byłemu pra-
cownikowi prezent rzeczowy o wartości 3000 zł. Kwota ta została doliczona 
do przychodów ze stosunku pracy uzyskanych przez pracownika w sierpniu 
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 emeryta. 
Wówczas przychód z tego tytułu jest zwolniony z opodatkowania do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 usta-
wy o pdof).

Dofinansowanie	do	okularów
Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zapewnienie pracownikom okularów kory-

gujących wzrok (soczewek kontaktowych) zgodnych z zaleceniem lekarza, jeżeli 
wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze moni-
tora ekranowego. Przepis ten dotyczy pracowników użytkujących w czasie pra-
cy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy 
(§ 8 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów lub soczewek pod-

czas pracy przy obsłudze mo-
nitora ekranowego, uzyskany 
w ten sposób przez pracowni-
ka przychód w formie dofinan-
sowania przez pracodawcę do 
poniesionych przez niego kosz-
tów zakupu okularów lub socze-

wek jest nieopodatkowany. Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów 
z 16 marca 2011 r. (DD3/033/30/CRS/11/95). 

Jednak zwolnienie z podatku kwoty zwrotu za okulary lub soczewki nie doty-
czy np. zleceniobiorców. Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych 
są bowiem świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługują-
ce na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich 

UWAGA!
Dofinansowanie do okularów lub soczewek zaku-
pionych np. przez zleceniobiorcę podlega opodat-
kowaniu w pełnej wysokości. 



SPOSÓB NA PŁACE 11

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 19(259)

przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof). W przypadku 
osób wykonujących umowy cywilnoprawne takie uregulowania nie istnieją. 

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 wy-
kazują 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 wysta-
wiono na pracownika, czy na pracodawcę

W pewnych sytuacjach po stronie pracowników może powstać przychód z ty-
tułu zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (soczewek). Stanie 
się tak, jeżeli refundacja zostanie przyznana w wyniku orzeczenia lekarskiego 
wydanego po przeprowadzonych badaniach nieobowiązkowych. Takie stanowi-
sko 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 Polity-
ki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, na podstawie 

zaleceń lekarza podczas badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok, dokonując refundacji ponie-
sionych kosztów za ich zakup do wysokości określonej w zarządzeniu we-
wnętrznym. 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 ba-
dania okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (pracownicy 
posiadają ważne badania lekarskie i sami zwrócili się z wnioskiem do praco-
dawcy o przeprowadzenie badań w przypadku pogorszenia wzroku), poniesio-
ne przez Wnioskodawcę koszty tych badań, refundacja zakupu okularów ko-
rygujących wzrok, szkieł okulistycznych do posiadanych już okularów i szkieł 
kontaktowych będą stanowiły dodatkowe świadczenie na rzecz pracowników. 
Przychód ten podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. (...) przychód ten nie podlega zwolnie-
niu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (…).
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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 mieszkania. Takie 
świadczenie, co do zasady, jest dla pracownika przychodem podlegającym opo-
datkowaniu. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w inter-
pretacji indywidualnej z 4 listopada 2009 r. (ITPB2/415–670/09/TJ): 

(...) z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osoba 
będąca pracownikiem Wnioskodawcy, na podstawie umów najmu, po-
czątkowo zawieranych w wykonaniu decyzji administracyjnej, nieodpłatnie 

korzystała z lokalu mieszkalnego. Należności, z których zwolniony jest pracownik, 
to czynsz i opłaty. Powyższe oznacza, że pracownik otrzymuje nieodpłatne świad-
czenie, którego wartość, w okresie nie objętym przedawnieniem, stanowi jego 
przychód ze stosunku pracy.

Wysokość wskazanego przychodu obliczyć należy na podstawie przytoczone-
go przepisu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
stosując zasady zawarte w pkt 2, w zakresie obliczenia wysokości przychodu z ty-
tułu nieodpłatnego świadczenia w postaci zwolnienia z opłat i w pkt 3, w celu usta-
lenia wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci zwolnie-
nia z czynszu. Zaznaczyć należy, iż cena zakupu, o której mowa w art. 11 ust. 2a 
pkt 2, to cena faktycznie zapłacona, a więc z jednej strony z uwzględnieniem na-
liczonego przez sprzedawcę VAT (który jest składnikiem ceny), ale i z uwzględ-
nieniem ewentualnie udzielonych rabatów. Natomiast wartość czynszu, do jakiej 
odwołuje się pkt 3 wskazanego przepisu, to czynsz, jaki przysługiwałby w razie 
zawarcia umowy najmu tego lokalu mieszkalnego; pkt 3 nie odwołuje się do sta-
wek wynikających z uchwał organów stanowiących jednostek samorządu teryto-
rialnego lub innych podmiotów władnych do określania wysokości takich opłat. 
Mogą one stanowić jednak punkt odniesienia dla prawidłowego ustalenia warto-
ści tak otrzymanego świadczenia.

Wartość tak obliczonego nieodpłatnego świadczenia, wraz z innymi składni-
kami wynagrodzenia ze stosunku pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów ze 
stosunku pracy (...).

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

PRZYKŁAD
Odległość, jaką musi pokonać Michał C. (zatrudniony jako główny techno-
log w firmie produkcyjnej) z domu do pracy wynosi 120 km. Pracodawca 
zaproponował pracownikowi opłacenie mieszkania w miejscowości, w któ-
rej znajduje się zakład pracy. Wartość wynajmu mieszkania wynosi 1200 zł 
miesięcznie. Różnica między wartością świadczenia zwolnioną z podatku, 
tj. 500 zł, a miesięcznym kosztem 1200 zł (700 zł) będzie stanowiła dla pra-
cownika 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 obowiązkowe lub zale-
cane (o nieobowiązkowym charakterze), np. z uwagi na charakter pracy pracow-
ników. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indy-
widualnej 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 

szczepień, to brak jest podstaw, by uznać, że pracodawca wykonując ten obowią-
zek kieruje się chęcią przysporzenia korzyści majątkowej pracownikowi. W kon-
sekwencji wypada przyjąć, iż obowiązek ten wraz z wyżej omówionym obowiąz-
kiem zwrotu niezbędnych kosztów leczenia za granicą oraz zwrotu niezbędnych 
zakupionych leków za granicą i poniesienie z tytułu tych obowiązków odpowied-
nich wydatków przez pracodawcę, kwalifikuje działanie pracodawcy jako podjęte 
we własnym interesie, a nie w interesie pracownika. 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 bezpośred-
nio finansuje wskazane świadczenia wartość tych świadczeń nie stanowi przycho-
du pracowników w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Natomiast w sytuacji, gdy to pracownik ponosi koszty wskazanych świadczeń, 
a pracodawca następnie dokonuje ich zwrotu, należy zastosować zwolnienie okre-
ślone w art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Tym samym, niezależnie od sposobu finansowania wskazanych świadczeń 
związanych z podróżą służbową, świadczenia te nie stanowią dla pracownika 
przychodu podlegającego opodatkowaniu (…).
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PRZYKŁAD
Z uwagi na sezon jesienno-zimowy pracodawca zaproponował każdemu 
pracownikowi szczepienie przeciwko grypie. U każdej z osób, które zdecy-
dowały się skorzystać z możliwości zaszczepienia, powstanie dodatkowy 
przychód w wysokości wartości szczepienia, który należy opodatkować po-
datkiem dochodowym.

Jedynie w sytuacji szczególnego zagrożenia pracowników wirusem grypy jest 
możliwe zastosowanie zwolnienia z podatku szczepienia sfinansowanego przez 
pracodawcę. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej 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, poniesione przez Szpital koszty 
dotyczące zakupu antywirusowej szczepionki grypy oraz koszty jej iniekcji 

pracownikom zatrudnionym w komórkach pionów: administracyjnego, gospodar-
czego i technicznego spowodują powstanie przychodu po stronie pracownika, 
jednakże nie będzie on podlegał opodatkowaniu, gdyż będzie korzystał ze zwol-
nienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Tym samym pracownik nie będzie obciążony podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych z tego tytułu (...).

W odpowiedzi na interpela-
cję poselską (Sejm VI kadencji, 
interpelacja nr 12560) Minister 
Finansów podkreślił, że na praco-
dawcy nie ciąży obowiązek sfinan-
sowania szczepień przeciwko gry-

pie. Opłacenie tych szczepień należy traktować jak dobrowolny przejaw dbałości 
o zdrowie zatrudnionych osób.

Bezpłatny	dowóz	pracowników	do	miejsca	pracy
Zwolniony z podatku dochodowego jest zwrot kosztów dojazdu pracownika 

do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez pracodawcę 
wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o pdof). 
Dotyczy to np. strażaków państwowej straży pożarnej lub policjantów. Zatem zwol-
nienie z podatku nie ma zastosowania w przypadku zapewnienia „zwykłym” pra-
cownikom bezpłatnego dowozu do pracy. W konsekwencji należy ustalić wartość 
świadczenia, doliczyć go do wynagrodzenia i opodatkować. Potwierdził to m.in. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 paździer-
nika 2008 r. (IPPB2/415–1060/08–4/SP). Jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe 

UWAGA!
W sytuacji szczególnego zagrożenia pracowników 
wirusem grypy szczepienie sfinansowane przez pra-
codawcę jest zwolnione z podatku.
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stwierdzenie, czy podatnicy skorzystali, czy nie z dowozu nie należy ustalać przy-
chodu. Jeśli jest to możliwe, wartość nieodpłatnego świadczenia należy ustalić 
w wysokości ceny biletów, jakie podatnik musiałby wydać, aby dojechać do pracy. 

Należy dodać, że w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) TK potwierdził, że po stro-
nie pracowników powstanie przychód z tytułu bezpłatnych dojazdów do pracy. 
Stanie się tak również w przypadku pracowników, którzy początkowo nie zadekla-
rowali chęci skorzystania z dowozu do pracy organizowanego przez pracodawcę, 
ale z jakichś względów zdecydowali się jednak z niego skorzystać W uzasadnie-
niu wyroku TK stwierdził, że: 

(...) jeśli jednak pracownik decyduje się skorzystać z przewozu (choćby 
wbrew początkowej deklaracji), niewątpliwie zaoszczędza sobie wydatku, 
który musiałby ponieść (...).

Jeżeli po przyjeździe do pracy pracownicy są dowożeni do miejsca pracy, 
np. na plac budowy, po stronie zatrudnionych nie powstanie nieodpłatne świad-
czenie, ponieważ dowóz do miejsca wykonywania pracy nie jest świadczeniem na 
ich rzecz. Wiąże się bowiem z realizacją usługi na rzecz zamawiającego, która ma 
miejsce zwykle poza siedzibą pracodawcy (wyrok WSA w Warszawie z 12 lutego 
2004 r., III SA 1150/02).

Parking	dla	pracownika
Jeżeli okoliczności wyraźnie 

wskazują, że pracodawca wyna-
jął parking dla wyłącznej korzy-
ści pracownika, wówczas takie 
świadczenie będzie dla niego 
przychodem. 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 stanowi-
sko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidu-
alnej z 23 września 2010 r. (IPPB4/415–553/10–4/MP): 

(...) przydzielenie samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie 
przez płatnika miejsca garażowania w miejscu zamieszkania tych osób 
gwarantującym jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do 

użytkowania i osiągania przychodu, wynikające z charakteru pracy na danym sta-
nowisku, nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochody 
te będą wykorzystywane w celach 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 generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy oraz parkowanie 

UWAGA!
Wydatek poniesiony przez pracodawcę na miej-
sce parkingowe na samochód służbowy, który pra-
cownicy wykorzystują w pracy, nie jest przychodem 
zatrudnionych.
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będą stanowiły realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mie-
nie Spółki (...).

Bony	towarowe	dla	pracowników
Przekazanie pracownikom bonów powoduje konieczność włączenia ich war-

tości do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i pobrania zaliczki na poda-
tek. Obowiązek zapłaty podatku powstaje także wtedy, gdy zakup bonów został 
sfinansowany ze środków zfśs. Świadczeniami rzeczowymi zwolnionymi z po-
datku 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 któ-
rym 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 których 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 podatek dochodowy, obliczoną od wszystkich otrzy-
manych lub postawionych do dyspozycji w danym miesiącu składników wynagro-
dzenia pracownika (włącznie z wartością otrzymanych bonów towarowych) (...).

PRZYKŁAD
Z okazji świąt pracodawca w ramach prezentów zakupił dla każdego pracow-
nika bony towarowe w wysokości 350 zł do jednego z supermarketów. Kwotę 
350 zł należy doliczyć każdemu pracownikowi do wartości pozostałych przy-
chodów ze stosunków 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 sfinansowany ze 
środków zfśs (w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej), 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 potwier-
dzają również organy podatkowe, m.in. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego 
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 świadczeń, jak też częś-
ciowego ich finansowania, ale z zfśs (lub ewentualnie z funduszy związków 
zawodowych).
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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 stosunku pracy jest zatem każde 
przysporzenie, którego źródłem jest stosunek pracy. Przy rozpatrywaniu możli-
wości opodatkowania przychodu z tytułu wygranych w grach i konkursach nale-
ży więc brać pod uwagę, czy nagrodę może otrzymać wyłącznie pracownik, czy 
także inna osoba. Potwierdził to Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego 
w Krakowie w postanowieniu z 17 maja 2004 r. (PD-I/423/53/04): 

(...) w sytuacji organizowania konkursu wyłącznie wśród pracowników spół-
ki, nagrody wypłacone z tego tytułu 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 Mazowieckiego 
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 dochodo-
wym od osób fizycznych (t.j. 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 pie-
niężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez 
względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wy-
nagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodza-
ju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty 
niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świad-
czenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieod-
płatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W ocenie Naczelnika 
tut. Urzędu wartość nagród otrzymanych przez pracowników Spółki w postaci 
wycieczek stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik 
miała obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości określonej 
w art. 32 ust. 1 ww. ustawy (...).

Odszkodowanie	za	odwołanie	z	urlopu
Zwolnione z podatku są odszkodowania, których wysokość lub zasady ustala-

nia wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych 



SPOSÓB NA PŁACE18

MONITOR PPiU nr 19(259) 1 października 2014 r.

na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof). W przypadku rekom-
pensat 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 Kodeks pracy. 

Zwolnieniu podlega jednak tylko kwota zwrotu do wysokości wydatku fak-
tycznie poniesionego przez pracownika (np. z tytułu zakupu wycieczki w biu-
rze podróży). Natomiast każda kwota wypłacona ponad faktycznie poniesione 
koszty podlega opodatkowaniu. Potwierdził to Naczelnik Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 września 2006 r. 
(PD2.2–415–35/06): 

(...) pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pra-
cownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu na podsta-
wie 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 pracownikowi odwołanie z urlopu wypłacając mu okre-
ślone świadczenie pieniężne ponad kwotę rzeczywiście poniesionych przez pra-
cownika wydatków. Wszelkie kwoty otrzymane ponad koszty faktycznie poniesio-
ne będą jednak stanowić 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 zasa-
dy ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych 
opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o któ-
rych mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Znowelizowany art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o pdof wchodzi w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r. i będzie miał zasto-
sowanie do świadczeń wypłaconych (otrzymanych przez pracownika) od tej daty. 

Należy zatem uznać, że podstawą wypłaty odszkodowania z tytułu odwołania 
pracownika z urlopu mogą też być przepisy wewnątrzzakładowe. Tak przyznane 
odszkodowanie będzie wówczas również zwolnione z opodatkowania. 

PRZYKŁAD	
Oprócz zwrotu wydatków związanych bezpośrednio ze skróceniem wypo-
czynku pracownika przysługującego mu na podstawie Kodeksu pracy, prze-
pisy wewnętrzne obowiązujące w spółce X przewidują odszkodowanie za 
utraconą możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego z powodu po-
trzeb pracodawcy. Wysokość odszkodowania przysługuje za dni niewyko-
rzystanego wypoczynku, które oblicza się ze stawki godzinowej wynikają-
cej z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w miesiącu korzystania 
przez niego z urlopu. Należy uznać, że tak przyznane odszkodowanie będzie 
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zwolnione z podatku na podstawie znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o pdof. 

Ubranie	dla	pracownika
Zwolniona z podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundu-

rowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub 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 pracowni-
ka. Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek w interpre-
tacji indywidualnej z 4 września 2007 r. (1437/ZDF/423/123/07/LJ): 

(...) z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy mają 
obowiązek nosić odzież oznaczoną marką YYY wyłącznie w czasie pracy 
i nie mają prawa do jej używania poza godzinami pracy. Ponadto po za-

kończeniu sprzedaży, w danym salonie YYY, danej kolekcji odzieży pracownicy 
mają obowiązek dokonać zwrotu pracodawcy wydanej odzieży. W świetle powyż-
szych przepisów wydanie pracownikom odzieży oznaczonej marką YYY wyłącznie 
do czasowego używania tylko w czasie świadczenia pracy nie stanowi dla pra-
cowników przychodu ze stosunku 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, otrzy-

muje świadczenie od pracodawcy, które należy zaliczyć do jego przychodów 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 celach prywatnych i ponosi za to koszt 50% abonamentu. Abonament wy-
nosi 99 zł. Pracownica wyraziła zgodę na potrącenie co miesiąc z jej wyna-
grodzenia kwoty 49,50 zł. W tej sytuacji Joanna L. nie otrzyma przysporzenia 
majątkowego, od którego należy pobrać podatek.

Przysporzenia nie będzie też w sytuacji, gdy telefon jest wykorzystywany 
przez pracownika wyłącznie do celów służbowych. Takie stanowisko potwierdził 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 18 sierp-
nia 2011 r. (IBPBII/1/415–528/11/ŚS): 
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(…) w sytuacji:
n gdy telefon służbowy wykorzystywany jest jako narzędzie pracy (słu-
ży tylko celom służbowym) – wydatki ponoszone przez wnioskodawcę, 

związane z jego udostępnieniem i eksploatacją, nie stanowią przychodu pracow-
nika z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
n■gdy telefon służbowy służy osobistej korzyści pracownika i realizacji jego pry-
watnych celów – wydatki ponoszone przez wnioskodawcę, związane z jego udo-
stępnieniem 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 służbowe 
telefony wykorzystywane były wyłącznie do celów służbowych (połączenia z nich 
wykonywane miały służbowy charakter), to brak jest podstaw do stwierdzenia, iż 
w takiej sytuacji po stronie pracownika powstanie przychód (…).

II.		Świadczenia	pozapłacowe	w	podstawie	wymiaru	
składek	ZUS	i	zasiłku

Płatnik składek ma obowiązek odprowadzenia składek od dodatkowego świad-
czenia 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 zwolnionych z tych obciążeń na pod-
stawie § 2 ust. 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we (dalej rozporządzenie składkowe). Do takich świadczeń należy zaliczyć m.in.:
■■ wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz ekwiwa-

lenty za te świadczenia, 
■■ ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego,
■■ świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń so-

cjalnych (dalej zfśs).

Dodatkowe świadczenia, które nie są uwzględnianie w podstawie wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, nie są wliczane do podstawy wymiaru świadczeń 
chorobowych. Jest tak, ponieważ od świadczeń zwolnionych ze składek emery-
talno-rentowych nie jest również odprowadzana składka chorobowa.

Świadczenia	częściowo	odpłatne	w	podstawie	wymiaru	składek
Jeżeli pracodawca przyznaje swoim pracownikom świadczenia częściowo od-

płatne, to do przychodu pracownika należy zaliczyć różnicę między wartością da-
nego świadczenia a kwotą finansowaną przez pracownika. 
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Warunki	zwolnienia	ze	składek	ZUS	świadczenia	częściowo	odpłatnego

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 mie-
sięcznego pakietu. Pracownik jest zobowiązany do pokrycia opłaty za pakiet 
medyczny do 30. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy pracodawcy. 
Wpłata za pakiet jest dokonywana z góry. Brak wpłaty pracownika zostanie 
uznany przez pracodawcę za rezygnację z pakietu medycznego od pierwsze-
go dnia miesiąca po miesiącu, w którym wpłata powinna zostać dokonana”. 
Obecnie miesięczna wartość pakietu wynosi 100 zł, w tym część współfinan-
sowana przez pracodawcę – 90 zł. W tej sytuacji wartość dofinansowania nie 
stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

W przypadku gdy pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia nieod-
płatne, w podstawie wymiaru składek należy uwzględnić wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego określonego w obowiązujących w zakładzie pracy przepisach o wy-
nagradzaniu. Jeżeli pracodawca nie ma uregulowanych tych kwestii, wartość 
świadczenia stanowi na przykład cena stosowana wobec innych odbiorów. 

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
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Świadczenia	z	zfśs

Pracodawca, który przyznaje dodatkowe świadczenia ze środków zfśs, nie uwzględ-
nia ich w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez 
względu na wysokość. Jeżeli pracodawca nie tworzy zfśs i wypłaca świadczenia 

Świadczenie	

finansowane		
przez	pracownika

rzeczy lub 
usługi zaku-
pione przez 
pracodawcę

według cen 
zakupu

rzeczy lub 
usługi wcho-

dzące w zakres 
działalności 

gospodarczej 
pracodawcy

według cen 
stosowanych 
wobec innych 
odbiorców niż 

pracownicy

udostępnienie 
pracownikowi 

lokalu 

w przypadku:
■■ hotelu – w wy-

sokości udo-
kumentowanej 
rachunkami/
fakturami wy-
s t a w i o n y m i 
przez hotel

■■ lokalu miesz-
kaniowego – 
w wysokości 
czynszu

finansowane		
przez	pracodawcę	

nie stanowi pod-
stawy wymiaru 
składek, jeżeli  
pracodawca 

przyzna pracow-
nikowi prawo do 
świadczenia np. 
w regulaminie 
wynagradzania

Wartość	świadczenia	pozapłacowego	uwzględniana	w	podstawie	wymiaru	skła-
dek	ZUS
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z funduszu przeznaczonego na cele socjalno-bytowe, utworzonego na podstawie ukła-
du zbiorowego pracy, kwota wypłacona pracownikowi 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 jednakowej wysokości po 2000 zł. Nie ma znaczenia długość urlopu oraz wy-
sokość dochodu na osobę w rodzinie pracownika. Dofinansowanie urlopów pra-
cowników w taki sposób powoduje obowiązek uwzględniania wypłaconej kwoty 
w podstawie wymiaru składek ZUS w pełnej przyznanej wysokości, tj. 2000 zł.

Oskładkowanie	dodatkowych	świadczeń	przysługujących	w	czasie	
niezdolności	do	pracy
Dodatkowego składnika wynagrodzenia, do którego pracownik zachowuje 

prawo podczas niezdolności do pracy (pobierania wynagrodzenia chorobowe-
go, zasiłków z ubezpieczenia społecznego albo świadczenia rehabilitacyjnego) 
i który przysługuje na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych, nie należy 

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

działalność prowadzona przez praco-
dawcę ma cechy działalności socjalnej, 
czyli: służy poprawie sytuacji material-
no-bytowej osób uprawnionych, jest 
prowadzona jako działalność kultural-
no-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, 
w formie opieki nad dziećmi w żłob-
kach, klubach dziecięcych, przedszko-
lach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego, wspiera różne formy 
wypoczynku, w formie udzielania po-
mocy materialnej – rzeczowej lub finan-
sowej, a także zwrotnej lub bezzwrot-
nej pomocy na cele mieszkaniowe na 
warunkach określonych umową

zostało przekazane pracownikowi 
z uwzględnieniem kryterium socjalne-
go, tj. jego sytuacji materialnej, rodzin-
nej oraz życiowej (świadczenie ulgowe). 
Zdaniem ZUS, przyznanie wszystkim 
pracownikom świadczenia w jednako-
wej wysokości nie jest przyznaniem 
świadczenia z uwzględnieniem kryte-
rium socjalnego
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uwzględniać w podstawie wymiaru składek ZUS. Jeżeli pracownik jest niezdolny 
do pracy przez część miesiąca, to takie świadczenie nie stanowi podstawy wy-
miaru składek w części przypadającej na czas tej absencji. 

Ponieważ sposób obliczania wartości przychodu przypadającego na część 
miesiąca nie został uregulowany, eksperci prezentują dwa stanowiska. Jednak 
w celu uniknięcia przyszłego sporu z ZUS zalecanym rozwiązaniem jest wystą-
pienie 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	 pra-
cy	 na	 podstawie	 regulami-
nu	 wynagradzania.	 Wartość	
miesięczna	karnetu	to	100	zł.	
W	 październiku	 2014	 r.	 pra-
cownik	był	niezdolny	do	pra-
cy	przez	8	dni

1 2 3

I. § 11 rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 29 maja 1996 r. 
w sprawie sposobu ustala-
nia wynagrodzenia w okre-
sie niewykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę ob-
liczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrów-
nawczych do wynagrodze-
nia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodek-
sie pracy

Krok	1
Miesięczną wartość świad-
czenia 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 skła-
dek ZUS)
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1 2 3

Krok	3	
Otrzymaną kwotę należy 
odjąć od wartości świad-
czenia przysługującego za 
cały miesiąc

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

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

Krok	1
Miesięczną wartość świad-
czenia należy podzielić 
przez liczbę dni kalenda-
rzowych 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 skła-
dek ZUS)

Krok	3	
Otrzymaną kwotę należy 
odjąć od wartości świad-
czenia przysługującego 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 pra-

cownikowi za okres 12 miesięcy przed niezdolnością do pracy. W podstawie wy-
miaru należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze oraz wszystkie inne skład-
niki wynagrodzenia, od których była odprowadzana składka na ubezpieczenie 
chorobowe. 

W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać składników wynagrodze-
nia, które na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów 
o wynagradzaniu pracownik otrzymuje w czasie niezdolności do pracy. W przy-
padku braku odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub przepisach wewnętrz-
nych, lecz przy faktycznym pomniejszaniu przez pracodawcę danego składnika 
za okres niezdolności do pracy, takie świadczenie należy uwzględnić w podsta-
wie wymiaru świadczeń chorobowych. 

Płatnik zasiłku nie powinien uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku przysłu-
gujących pracownikowi składników wynagrodzenia, które są przyznawane nieza-
leżnie od oceny pracy danej osoby, na których przyznanie i wypłatę nie ma wpły-
wu jej okres niezdolności do pracy. Dotyczy to takich świadczeń, jak:
■■ jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie,
■■ wartość szczepień ochronnych pracowników,
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■■ wartość badań mammograficznych lub innych nieodpłatnych badań 
pracowników,
■■ nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły,
■■ sfinansowanie lub dofinansowanie przez pracodawcę kosztów wynajmu miesz-

kania przez pracownika,
■■ dodatkowe ubezpieczenie pracownika wyjeżdżającego w delegację zagraniczną,
■■ dopłata pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia pracownika z tytułu róż-

nych ryzyk,
■■ bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednakowej wysokości wszystkim 

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

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

PRZYKŁAD
Marta O. była niezdolna do pracy od 1 do 15 września 2014 r. Oprócz wy-
nagrodzenia zasadniczego pracownica co miesiąc otrzymuje premię, którą 
pracodawca przyznaje na podstawie liczby nowych klientów zdobytych przez 
cały dział marketingu, w którym 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 zaprze-
stano wypłaty niektórych składników wynagrodzenia. Należy bowiem podkreślić, 
że dodatkowych składników wynagrodzenia, które przysługują do określonego 
terminu lub takich, których pracodawca zaprzestał wypłaty, nie należy uwzględ-
niać w podstawie wymiaru zasiłku za okres niezdolności do pracy przypadający 
po terminie, do którego obowiązywał dany składnik. 

Wskazana zasada nie ma zastosowania, jeżeli składnik wynagrodzenia 
został:
■■ włączony w całości lub w części do innego składnika wynagrodzenia lub
■■ zamieniony na inny składnik wynagrodzenia.
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Składniki	wynagrodzenia	nieuwzględniane	w	podstawie	wymiaru	zasiłku

PRZYKŁAD
Pracownik spółki Patryk G. jest niezdolny do pracy od 1 do 10 paździer-
nika 2014 r. Pracownik otrzymuje: 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 zapomogę z zfśs 
w wysokości 200 zł. Ponadto co miesiąc do przychodu pracownika jest 
doliczana kwota 50 zł za udostępnienie mu do celów prywatnych służbo-
wego 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 okre-
sy pobierania zasiłków, a ponadto zapomoga z zfśs jest zwolniona ze 
składek. 

Może się zdarzyć, że podczas niezdolności do pracy pracownika nastąpi zmia-
na zasad wynagradzania w firmie polegająca na zaprzestaniu wypłacania danego 
składnika wynagrodzenia od określonej daty. 

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

W	podstawie	wymiaru	zasiłku	nie	należy	uwzględniać		
dodatkowych	składników	wynagrodzenia:

od których nie została odprowadzona składka na ubezpieczenie 
chorobowego

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
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PRZYKŁAD
Karol D. był niezdolny do pracy od 1 sierpnia do 30 września 2014 r. Ma prawo 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz premii regulaminowej, która jest pro-
porcjonalnie pomniejszana za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
Pracodawca od 1 września zaprzestał wypłaty premii. W tej sytuacji musi 
ponownie przeliczyć 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, sta-

nowi 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 prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia 
pomniejszone o składki ZUS. 

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy nie mają zastoso-
wania zasady dotyczące wyłączenia dodatkowego składnika wynagrodzenia 
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: 
■■ nie jest pomniejszany za okresy pobierania zasiłków, 
■■ przysługuje do określonego terminu, 
■■ została od niego odprowadzona składka chorobowa. 

Wszystkie wskazane warunki muszą wystąpić łącznie.

PRZYKŁAD
Spółka ABC sfinansowała kurs nurkowania wszystkim pracownikom działu 
IT oraz dwóm zleceniobiorcom świadczącym usługi w zakresie marketin-
gu i promocji firmy. Jeden z pracowników dostarczył zwolnienie lekarskie 
na okres od 1 do 5 października 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 do września 2014 r. W podstawie wymiaru zasiłku dla 
pracownika nie należy uwzględniać wartości kursu, gdyż na jego przyzna-
nie 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. 
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Składniki	 wynagrodzenia	 uwzględniane	 w	 podstawie	 wymiaru	 zasiłku	 dla	
zleceniobiorcy

PRZYKŁAD
Adam D. będący zleceniobiorcą współpracującym ze spółką ABC jest wynagradzany 
stałym miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 4000 zł oraz ma prawo do używania 
samochodu służbowego do celów prywatnych. W październiku 2014 r. zleceniobiorca 
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 otrzymał wynagrodze-
nie 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 uzu-
pełniać, tylko przyjąć je w kwocie faktycznie wypłaconej, ponieważ 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	poprze-
dzających	niezdolność	do	pracy	zleceniobiorcy	

Miesiąc Wynagrodzenie
Wartość	uży-
czenia	samo-

chodu

Suma	przy-
chodów

Suma	przy-
chodów	po-
mniejszona	

o	składki	ZUS	
(13,71%)

1 2 3 4 5
Październik 2013 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Listopad 2013 4000 zł 200 zł 4200 zł 3624,18 zł

W podstawie wymiaru zasiłku  
zleceniobiorcy należy uwzględnić  

składnik wynagrodzenia, który:

nie jest uzależniony bezpośrednio  
od indywidualnego wkładu pracy zleceniobiorcy,  
ale od wyników grupy zatrudnionych lub całego  

zakładu pracy

jest przyznawany niezależnie  
od oceny pracy 

jest wypłacany za czas niezdolności  
do pracy
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1 2 3 4 5
Grudzień 2013 4000 zł 150 zł 4150 zł 3581,04 zł
Styczeń 2014 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł
Luty 2014 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Marzec 2014 3000 zł 100 zł 3100 zł 2674,99 zł
Kwiecień 2014 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł
Maj 2014 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Czerwiec 2014 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł
Lipiec 2014 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Sierpień 2014 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł
Wrzesień 2014 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).

Zasiłek	po	ustaniu	zatrudnienia
W podstawie wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia ZUS, który przejmie wy-

płatę zasiłku, dodatkowo uwzględni składniki wynagrodzenia, które nie były wli-
czane do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego w trakcie zatrudnienia, czyli:
■■ od których została odprowadzona składka na ubezpieczenie chorobowe,
■■ niepomniejszanych za okres niezdolności do pracy,
■■ niezależnych od pracy danego prawnika, lecz od grupy pracowników,
■■ 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 sierp-
nia 2014 r. Pracownik był niezdolny do pracy od 10 sierpnia do 30 września 2014 r. 
Oprócz wynagrodzenia miesięcznego, Marcin C. miał prawo do abonamentu 
medycznego, a w czerwcu 2014 r. otrzymał jednorazową nagrodę na okolicz-
ność ukończenia szkoły. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługu-
jącego pracownikowi w czasie zatrudnienia pracodawca nie uwzględnił wartości 
abonamentu medycznego, do którego pracownik zachowuje prawo w okresie 
pobierania zasiłku, oraz jednorazowej nagrody. Natomiast w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia, tj. od 
1 do 30 września 2014 r. ZUS uwzględni te świadczenia. 
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Pracodawcy, oprócz premii i nagród, często przyznają swoim pracownikom 
nieobowiązkowe dodatki, które mogą sprawiać problem przy ustalaniu podstawy 
wymiaru składek lub zasiłku. Do takich świadczeń należą m.in.:
■■ prywatna opieka medyczna,
■■ karnety na siłownię, basen,
■■ udostępnienie służbowego samochodu i telefonu do celów prywatnych,
■■ zakupy u pracodawcy po cenach preferencyjnych, 
■■ świadczenia rzeczowe z zfśs przyznane według kryterium socjalnego i z jego 

pominięciem,
■■ dodatkowe dni wolne od pracy,
■■ 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 być uwzględnia-
nie w podstawie wymiaru zasiłku dla pracownika w czasie trwania stosunku pra-
cy. Natomiast należy je uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego 
po ustaniu zatrudnienia pracowniczego. 

Uwzględnienie	wybranych	dodatkowych	składników	wynagrodzenia	w	podsta-
wie	wymiaru	składek,	podatku	i	zasiłku

Dodatkowy	składnik	
wynagrodzenia

Podsta-
wa	wy-
miaru	

składek

Podatek

Podstawa	wymia-
ru	zasiłku		
w	trakcie		

zatrudnienia

Podstawa	wymia-
ru	zasiłku		

po	ustaniu	tytułu	
do	ubezpieczenia

dla	pra-
cowni-

ka

dla	zle-
cenio-
biorcy

dla	pra-
cowni-

ka

dla	zle-
cenio-
biorcy

1 2 3 4 5 6 7

Prywatna opieka me-
dyczna tak tak nie tak tak tak

Karnety na siłownię, 
basen tak tak nie tak tak tak

Udostępnienie służbo-
wego samochodu i te-
lefonu do celów pry-
watnych tak tak nie tak tak tak

Zakupy u pracodawcy 
po cenach preferen-
cyjnych tak tak nie tak tak tak
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1 2 3 4 5 6 7

Świadczenia rzeczo-
we z zfśs przyznane 
według kryterium so-
cjalnego nie tak/nie nie nie nie nie

Świadczenia rzeczowe 
z zfśs przyznane z po-
minięciem kryterium 
socjalnego tak tak/nie nie tak tak tak

Imprezy integracyjne nie nie nie nie nie nie

Odpowiedzi	na	pytania	Czytelników

(?) Niektórym	pracownikom	wynajmujemy	nieodpłatnie	mieszkania	służbo-
we.	Czy	zasady	oskładkowania	wartości	tak	przekazanych	świadczeń	

są	identyczne	jak	w	przypadku	ich	opodatkowania?
Nie. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należy odprowadzić 

od pełnej wartości świadczenia z tytułu zakwaterowania. Nie ma w tym przy-
padku zastosowania ulga w podatku do wysokości 500 zł miesięcznie. Ponadto 
inaczej ustala się wartość pieniężną takiego świadczenia. W tej sytuacji nale-
ży zastosować § 3 rozporządzenia składkowego. Na jego podstawie wartość 
pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku, jeżeli 
przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego według ni-
żej wskazanych zasad:

Rodzaj	zakwaterowania Sposób	wyceny

lokale spółdzielcze typu lokatorskiego 
i własnościowego

w wysokości czynszu obowiązującego dla 
tego lokalu w danej spółdzielni mieszka-
niowej

lokale komunalne w wysokości czynszu wyznaczonego dla 
tego lokalu przez gminę

lokale własnościowe (z wyłączeniem lokali 
spółdzielczych typu lokatorskiego i włas-
nościowego), oraz domów stanowiących 
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
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Należy również mieć na uwadze, że obliczonej zaliczki na podatek dochodo-
wy od wartości zakwaterowania zwolnionej z podatku nie należy obniżać o 7,75% 
składki na ubezpieczenie zdrowotne. Takie bowiem obniżenie nie dotyczy skła-
dek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku 
na podstawie ustawy o pdof (do wysokości 500 zł) oraz składek, których podsta-
wę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji po-
datkowej zaniechano poboru podatku (art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdof).

(?) Jesteśmy	firmą	budowlaną.	Planujemy	organizować	pracownikom	bez-
płatny	dowóz	do	i	z	pracy	z	powodu	otrzymania	zlecenia	poza	dotych-

czasowym	miejscem	wykonywania	 robót.	W	wyroku	z	8	 lipca	2014	r.,	K	7/13	
Trybunał	Konstytucyjny	wskazał,	że	aby	można	było	mówić	o	przychodzie	pod-
legającym	opodatkowaniu,	pracownik	musi	wyrazić	zgodę	na	otrzymanie	świad-
czenia.	Czy	zgoda	pracownika	powinna	być	jednorazowa,	a	może	powinna	być	
udzielana	na	każdy	przejazd?	Czy	oświadczenie	pracownika	powinno	zawierać	
wartość	świadczenia,	na	które	wyraża	zgodę?

Do celów dowodowych zaleca się, aby zgoda pracownika miała formę pisemną 
i zawierała informację o wartości świadczenia, jakie pracownik uzyskał od praco-
dawcy. 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.

Wzór	zgody	pracownika	na	otrzymanie	nieodpłatnego	świadczenia

Warszawa, 15 września 2014 r.
Marcin Krupski
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. 

świadczenia w postaci nieodpłatnego dowozu do miejsca wykonywania pracy, tj. do 
Serocka, ul. Tulipanowa 13 i z powrotem.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wartość świadczenia, tj. 8 zł za każdy prze-
jazd, zostanie doliczona do moich przychodów ze stosunku pracy w miesiącu korzysta-
nia z bezpłatnych przejazdów. Zgody udzielam na okres od 1 do 31 października 2014 r.

Marcin Krupski
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Przychodem pracownika jest tylko takie nieodpłatne świadczenie od praco-
dawcy, na które pracownik wyraził zgodę, które zostało spełnione w jego inte-
resie i oznacza realne przysporzenie mu korzyści. Przykładowo ma to miejsce 
wówczas, gdy pracodawca proponuje pracownikom zorganizowanie dowozu do 
pracy, zbiera listę chętnych do skorzystania z dowozu i zna odległości, które 
każdy będzie pokonywał, jest w stanie precyzyjnie określić wartość świadczenia 
przypadającą indywidualnie na każdego przewożonego. Zdaniem Trybunału, do-
piero ta wartość może być podstawą podjęcia przez pracowników decyzji o sko-
rzystaniu ze świadczenia.

(?) Świadczymy	usługi	doradcze.	Chcemy	zobowiązać	pracowników	do	no-
szenia	w	czasie	pracy	jednolitych	strojów,	dlatego	planujemy	zakup	gar-

niturów,	koszul,	spódnic	i	bluzek.	Nie	wykluczamy,	że	pracownicy	będą	używać	
odzieży	również	w	celach	prywatnych.	Czy	tak	przekazane	świadczenia	należy	
uznać	za	opodatkowany	i	oskładkowany	przychód	tych	osób?

Nie. Jeżeli do obowiązków pracownika będzie należało używanie stroju służ-
bowego, 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 zaliczkę na 
podatek oraz składki.

Aby ubranie mogło być uznane za służbowe, musi być pozbawione cech oso-
bistych. Oznacza to, że powinno być zaopatrzone w elementy identyfikujące je 
z daną firmą, np. logo, znak firmowy lub charakterystyczny kolor, krój lub wzór, 
które uniemożliwiają używanie stroju służbowego do celów prywatnych. Taka 
odzież powinna być jednolita, a obowiązek jej noszenia podczas wykonywania 
pracy powinien wynikać z przepisów wewnątrzzakładowych. Jeżeli zakupione 
przez Państwa ubrania spełniają wskazane warunki, to można zastosować zarów-
no zwolnienie z podatku, jak i ze składek ZUS.

(?) Opłacamy	za	pracowników	abonamenty	medyczne	i	karnety	na	basen.	
We	wrześniu	otrzymaliśmy	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 świad-
czeń niepieniężnych. Jednak podatek i składki ZUS, które opłacają Państwo 
za pracowników z tytułu przekazanych im świadczeń, obniżają kwotę do wy-
płaty. Dopiero od tak ustalonej wysokości wynagrodzenia pieniężnego do wy-
płaty można dokonać potrącenia, pamiętając o zachowaniu granicy i kwoty 
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wolnej od potrąceń. W tej kwocie nie należy uwzględniać wartości świadczenia 
niepieniężnego.

Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym wartość świad-
czeń rzeczowych podwyższa kwotę do wypłaty, i od takiego wynagrodzenia na-
leży dokonywać potrąceń. Doszłoby bowiem do faktycznego naruszenia zarówno 
kwoty wolnej od potrąceń, jak też granicy potrącenia i stałoby się to wbrew woli 
ustawodawcy, który zapewnił dłużnikowi pewne minimum bytowe.

PODSTAWA	PRAWNA:
■● art. 10, art. 11 ust. 2–2b, art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 10, pkt 11, pkt 11a, pkt 19, pkt 38, pkt 67, 

pkt 112, art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b 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. 915

■● 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. 1161 

■● art. 775 § 3, § 4, art. 92, art. 921, art. 1012 § 1, art. 2371 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy – j.t. Dz.U z 1998 r. Nr 21 poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 

■●  art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 81 ust. 1, ust. 8 pkt 10 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. 1188 

■● art. 2 pkt 1–2, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
– j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1198

■● art. 36, art. 41, art. 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

■● § 4–4a, § 11–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie 
sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stano-
wiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodze-
nia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292 

■● § 2 pkt 4, § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. 
Nr 148, poz. 973 

■● § 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 

■● obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2011 r. w sprawie przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 
2010 r. – M.P. Nr 15, poz. 156

a0c18048-26bd-47ea-b330-d4e3fae05490

Rafał	Styczyński	–  prawnik, doradca podatkowy, autor książek oraz licznych 
publikacji z zakresu prawa podatkowego.

					Barbara	Uzar –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni 
kierownik działu kadrowo-płacowego IS
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