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Świadczenia  
na rzecz pracowników  
– rozliczanie i ewidencja 

1.  Świadczenia finansowane 
z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych

Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych (dalej: ZFŚS) wynika z przepisów Ko-
deksu pracy. Środki ZFŚS służą do zaspokajania byto-
wych, socjalnych i kulturalnych potrzeb osób upraw-
nionych do korzystania z funduszu, w związku z tym 
mogą być przeznaczone na finansowanie działalności 
socjalnej, na dofinansowanie zakładowych obiektów 
socjalnych, a także na tworzenie zakładowych żłob-
ków, przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego.

1.1. Obowiązek tworzenia ZFŚS
Zasady tworzenia i gospodarowania środkami fundu-

szu określa ustawa o ZFŚS. Dla niektórych podmiotów 
tworzenie ZFŚS jest więc obowiązkiem ustawowym. 
Inni pracodawcy mogą go utworzyć dobrowolnie. Przy 
określaniu obowiązku tworzenia ZFŚS decydujące zna-
czenie ma liczba pełnych etatów na pierwszy dzień da-
nego roku (tu: 1 stycznia 2015 r.). 

W 2015 r. obowiązek tworzenia ZFŚS dotyczy:
■	 pracodawców zatrudniających według stanu na 

dzień 1 stycznia 2015 r. co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty,

■	 pracodawców prowadzących działalność w formie 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych 
pracowników.
Zmiana zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego 

pozostaje bez wpływu na ten obowiązek. 
Nie oznacza to jednak, że inni pracodawcy nie mogą 

tworzyć takiego funduszu. Pracodawcy zatrudniają-
cy według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty też mogą 
utworzyć ZFŚS. Tworzenie funduszu następuje tu także 
na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS. Mogą też 
decydować się na wypłatę raz w roku świadczenia urlo-

powego pracownikom korzystającym z wypoczynku 
urlopowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni 
kalenda rzowych.

Jeżeli 1 stycznia pracodawca nie był obowiązany two-
rzyć funduszu, to mimo zatrudnienia w ciągu roku no-
wych pracowników nadal nie będzie miał takiego obo-
wiązku. Podobnie będzie w przypadku zmniejszenia 
zatrudnienia. Taka zmiana stanu zatrudnienia nie upo-
ważnia pracodawcy do rezygnacji z tworzenia fundu-
szu. Mimo zaistniałej sytuacji fundusz nadal musi funk-
cjonować, przynajmniej do końca danego roku.

!
  UWAGA

Każdy  pracodawca  spoza  sfery  budżetowej 
może zrezygnować z działalności socjalnej cał-

kowicie bądź ukształtować  ją na dogodnym dla siebie 
poziomie.  Procedura  z  tym  związana  będzie  jednak 
uzależniona od określonych czynników, w tym od wiel-
kości  zatrudnienia  czy  zgody  związków  zawodowych 
bądź przedstawiciela pracowników.

PrZyKład 1

Pracodawca według stanu na 1 stycznia 2015 r. za-
trudniał 25 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty. 15 lutego 2015 r. liczba zatrudnionych pra-
cowników zmniejszyła się do 15 osób (w przelicze-
niu na pełne etaty). Mimo to w 2015 r. pracodawca 
ma obowiązek tworzenia ZFŚS.

Pracodawcy rozpoczynający swoją działalność w trak-
cie roku kalendarzowego (np. 1 lipca) mają obowiązek 
tworzenia funduszu, począwszy od roku następnego, 
jeśli 1 stycznia będą zatrudniali wymaganą liczbę pra-
cowników (art. 6a ust. 1 ustawy o ZFŚS). Nie dotyczy 
to jednak pracodawców, którzy przejęli zakład pracy 
lub jego część wraz z pracownikami objętymi układem 
zbiorowym pracy stanowiącym o tworzeniu ZFŚS. Po-
stanowienia tego układu należy stosować w brzmie-
niu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub 
jego części na nowego pracodawcę. Jednak pracodaw-
ca może stosować do tych pracowników korzystniej-
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sze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu 
(art. 2418 § 1 k.p.).

PrZyKład 2

Spółka X rozpoczęła działalność w kwietniu 
2015 r. W firmie zatrudniono 35 osób na peł-
nych etatach. Jednak nie ma ona obowiązku 
tworzenia ZFŚS w bieżącym roku. Powstanie 
on dopiero od następnego roku, jeśli 1 stycznia 
2016 r. pracodawca będzie zatrudniał co naj-
mniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty.

Fundusz (bez względu na liczbę zatrudnianych pra-
cowników) obowiązkowo tworzą podmioty prowadzące 
działalność w formach organizacyjno-prawnych jedno-
stek sektora finansów publicznych (art. 3 ust. 2 ustawy 
o ZFŚS).

Pozostali pracodawcy, tj. spoza sfery budżetowej, 
zatrudniający 1 stycznia mniej niż 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty, mogą utworzyć fundusz 
dobrowolnie.

Ci ostatni mają wybór i mogą:
■	 utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

albo
■	 wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe (art. 3 

ust. 3 ustawy o ZFŚS).
Obowiązek tworzenia ZFŚS zależy więc od liczby za-

trudnianych pracowników w przeliczeniu na pełne eta-
ty na dzień 1 stycznia danego roku oraz od tego, czy 
pracodawca jest podmiotem prywatnym czy jednostką 
sektora finansów publicznych.

PrZyKład 3

Pracodawca z sektora prywatnego według stanu 
na 1 stycznia 2015 r. zatrudniał 19 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty. 11 stycznia 2015 r. 
zatrudniono dwóch nowych pracowników. Nie 
będą oni uwzględnieni w liczbie etatów, które są 
brane pod uwagę przy ustalaniu obowiązku utwo-
rzenia funduszu w 2015 r. Oznacza to, że w 2015 r. 
pracodawca nie ma obowiązku tworzenia fundu-
szu socjalnego.

Ustawa o ZFŚS przewiduje także możliwość rezygna-
cji z tworzenia funduszu (nie dotyczy to jednostek sek-
tora finansów publicznych). Odstąpienie od obowiązku 
tworzenia ZFŚS wymaga dopełnienia pewnych formal-
ności.

Po spełnieniu określonych w ustawie warunków pra-
codawcy mogą zrezygnować z tworzenia ZFŚS lub 
mogą wprowadzić zmiany w zakresie wysokości doko-

nywanych odpisów. Procedura zmniejszania odpisów 
na ZFŚS jest taka sama jak procedura rezygnacji z two-
rzenia funduszu.

Procedura rezygnacji z tworzenia ZFŚS lub zmniejsze-
nia odpisu na ten fundusz zależy od liczby pracowników 
zatrudnionych przez pracodawcę w przeliczeniu na peł-
ne etaty oraz od tego, czy w zakładzie pracy obowiązu-
je układ zbiorowy pracy czy regulamin wynagradzania 
albo czy w firmie obowiązują przepisy prawa wewnątrz-
zakładowego.

Pracodawcy zatrudniający 1 stycznia danego roku co 
najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne eta-
ty mogą podjąć decyzję o nietworzeniu funduszu (cza-
sowo bądź bezterminowo) lub zmniejszeniu wskaźnika 
odpisu.

Jednak pierwszą czynnością powinno być dokona-
nie zmian w wewnątrzzakładowych przepisach (ukła-
dzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania 
– gdy pracownicy nie są objęci układem) – art. 4 ust. 1 
i 2 ustawy o ZFŚS.

Należy więc rozpatrzeć 2 przypadki:
1)  zmianę układu zbiorowego pracy;

Jeżeli u pracodawcy pracownicy są objęci zakłado-
wym układem zbiorowym pracy, decyzję o nietworze-
niu funduszu wprowadza się w drodze zmiany tego 
układu, w drodze protokołów dodatkowych (art. 2419 
k.p.). Stronami układu są pracodawca i związki zawo-
dowe. Zmiany muszą być poprzedzone uzyskaniem 
zgody zakładowej organizacji związkowej. Brak takiej 
zgody zablokuje wejście w życie postanowień o rezyg-
nacji z funduszu czy obniżeniu odpisów. Protokół do-
datkowy do zakładowego układu zbiorowego pracy 
sporządza się w formie pisemnej i należy go zarejestro-
wać. Układ wchodzi w życie w terminie w nim określo-
nym, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania 
(art. 24112 k.p.).

PrZyKład 4

Postanowienie protokołu dodatkowego dotyczą-
ce czasowej rezygnacji z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych może brzmieć następują-
co: „Strony uzgodniły, że XYZ sp. z o.o. nie two-
rzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 
2015 r.”.

2)  zmianę regulaminu wynagradzania;
Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organiza-

cja związkowa, to postanowienia regulaminu wyna-
gradzania dotyczące wysokości odpisu na fundusz lub 
nietworzenia funduszu wymagają uzgodnienia z pra-
cownikiem reprezentującym interesy załogi (art. 8 
ust. 2 i art. 4 ust. 3 ustawy o ZFŚS). Jeśli przedstawiciel 
pracowników nie zaakceptuje tej decyzji, pracodawca 
będzie musiał utworzyć fundusz socjalny.
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PrZyKład 5

Firma usługowa 1 stycznia 2015 r. zatrudnia-
ła 25 pracowników w przeliczeniu na pełne eta-
ty. Jest więc zobowiązana utworzyć w tym roku 
ZFŚS. Jednak właściciel chce zrezygnować z two-
rzenia funduszu. W firmie nie działają związki za-
wodowe i nie obowiązuje układ zbiorowy pracy. 
Pracodawca może wprowadzić zapis do regulami-
nu wynagradzania o nietworzeniu funduszu, jeśli 
uzyska pisemną zgodę na rezygnację reprezen- 
 

 
tanta załogi. Wówczas informację o nietworzeniu 
ZFŚS może przekazać pracownikom, np. wręcza-
jąc im pisma. Jeśli przedstawiciel pracowników nie 
zaakceptuje decyzji w sprawie nietworzenia ZFŚS, 
firma będzie musiała go utworzyć w 2015 r.

!
  UWAGA

Brak zgody związków zawodowych bądź przed-
stawiciela pracowników powoduje, że nie moż-

na  wprowadzić  w  życie  postanowień  o  nietworzeniu 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wzór. Aneks do regulaminu wynagradzania w sprawie nietworzenia ZFŚS

Aneks nr 1 z 10 stycznia 2015 r. 
do regulaminu wynagradzania

 
Do regulaminu wynagradzania z 18 stycznia 2010 r. dodaje się § 40 w następującym brzmieniu:

1.  Na podstawie art. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 111) nie tworzy się zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2.  Niewykorzystane środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgromadzone na odrębnym rachunku fundu-
szu aż do ich wyczerpania służą na finansowanie działalności socjalnej według dotychczasowych zasad określonych 
w regulaminie ZFŚS.

3.  Zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników (informacja na 
tablicy ogłoszeń).

4. Inne postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
 ..........................................
	 (podpis	pracodawcy)

1.2.   Osoby uprawnione 
do korzystania z ZFŚS

Osobami uprawnionymi do korzystania z fundu-
szu są:
■	  pracownicy i ich rodziny, 
■	  emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, oraz 
■	  inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulami-

nie ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń socjalnych 
finansowanych z funduszu.
Oznacza to, że nie tylko pracownicy mogą korzystać 

ze świadczeń przyznawanych w ramach ZFŚS, ale rów-
nież np. członkowie ich rodzin. Pracodawca może więc 
w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej przy-
znać np. karnety na basen zarówno zatrudnionemu, jak 
i jego dziecku, jeśli tak stanowi regulamin funduszu.

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych nie definiują pojęcia „członkowie rodziny”. 
W związku z tym pracodawcy przy wyjaśnianiu tego po-
jęcia powinni korzystać z ustawy z 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm.; da-
lej: ustawa emerytalna). W artykule 67 i następnych tej 
ustawy zostali wymienieni członkowie rodziny upraw-

nieni do renty rodzinnej. Przepis ten może pomóc pra-
codawcom przy ustalaniu osób uprawnionych do świad-
czeń z funduszu podczas tworzenia wewnętrznego 
regulaminu ZFŚS. Osoby będące członkami rodziny pra-
cownika oraz emeryta i rencisty powinny zostać szcze-
gółowo wskazane w regulaminie.

Członkami rodziny uprawnionymi do korzystania 
z ZFŚS są przede wszystkim:
■	  pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci dru-

giego małżonka oraz dzieci przysposobione,
■	  przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnię-

ciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, 
w tym również w ramach rodziny zastępczej,

■	  małżonek (wdowa i wdowiec),
■	  rodzice (przy czym za rodziców uważa się również oj-

czyma i macochę oraz osoby przysposabiające).
W przypadku dzieci własnych, dzieci drugiego małżon-

ka i dzieci przysposobionych istotne jest, aby regulamin 
ZFŚS określał granicę wieku i powinny to być dzieci:
■	 do ukończenia 16 lat,
■	 do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 

16 lat, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat,
■	 bez względu na wiek – jeżeli stały się całkowicie nie-

zdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub 
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całkowicie niezdolne do pracy, tj. osoby wymienione 
powyżej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
(art. 68 ust. 1 ustawy emerytalnej).

PrZyKład 6

W spółce X, zgodnie z regulaminem ZFŚS, osoba-
mi uprawnionymi do świadczeń są:
■  pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu 
pracy,

■  pracownicy przebywający na urlopach wycho-
wawczych,

■  pracownicy młodociani, z którymi pracodawca 
zawarł umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego oraz przy wykonywaniu lekkich 
prac,

■  emeryci i renciści – byli pracownicy X Sp. z o.o.,
■  uprawnieni członkowie rodzin wyżej wymienio-

nych osób.
Uprawnionymi członkami rodzin są:
■  pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzie-

ci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie 
w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmał-
żonka, a także pozostające na utrzymaniu pra-
cownika wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 16, 
a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończe-
nia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
25. roku życia,

■  osoby wymienione powyżej z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności – bez względu na 
wiek,

■  współmałżonkowie, w tym także pozostający 
w zatrudnieniu,

■  rodzice prowadzący wspólne z pracownikiem, 
emerytem lub rencistą gospodarstwo domowe,

■  członkowie rodzin po zmarłych pracownikach 
– jeżeli byli na ich utrzymaniu.

Taki katalog osób uprawnionych do korzystania ze 
świadczeń z ZFŚS jest prawidłowy.

!
  UWAGA

Możliwość  korzystania  z  funduszu  zależy  od 
sytuacji  socjalnej  pracownika,  a  nie  od  tego, 

w jakim wymiarze pracuje.

1.3. Zasady tworzenia odpisu na ZFŚS
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawo-

wego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby  
zatrudnionych (art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Wyso-
kość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego  
wynosi:
■	 37,5% podstawy wymiaru,
■	 50% podstawy wymiaru – dla pracownika wykonu-

jącego prace w szczególnych warunkach lub prace 
o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepi-
sów o emeryturach pomostowych,

■	 5–7% podstawy wymiaru – dla pracownika młodo-
cianego.
Ponadto odpis podstawowy może być zwiększony 

o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia:
■	 na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opie-

ki socjalnej,
■	 na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności.
Podstawą wymiaru odpisu podstawowego jest prze-

ciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce naro-
dowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku 
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego 
okresu stanowiło kwotę wyższą. Przeciętne wynagro-
dzenie miesięczne, o którym mowa, ogłasza Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie póź-
niej niż do 20 lutego każdego roku.

Do obliczenia kwoty odpisu podstawowego w 2015 r. 
należy przyjąć wysokość przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półro-
czu 2010 r., określonego w obwieszczeniu Prezesa GUS 
opublikowanym w M.P. z 2011 r. nr 15, poz. 156, które 
wynosi 2917,14 zł. Wielkości odpisów na ZFŚS w 2015 r. 
na jednego zatrudnionego przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Odpis na ZFŚS w 2015 r.

Pracownik 
(kwota w zł) 

37,5%

Pracownik 
wykonujący 

pracę 
w szczególnych 
warunkach lub 
o szczególnym 

charakterze 
(kwota w zł) 

50%

Młodociany 
(kwota w zł)

Zwiększenie 
odpisu 

podstawowego 
dla emeryta  

i rencisty  
(kwota w zł) 

6,25%

Zwiększenie 
odpisu 

podstawowego 
dla osoby 
niepełno- 
sprawnej 

(kwota w zł) 
6,25%

I rok nauki 
5%

II rok nauki 
6%

III rok nauki 
7%

1093,93 1458,57 145,86 175,03 204,20 182,32 182,32
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1.4.  Zasady naliczania odpisu na ZFŚS
W celu prawidłowego naliczenia wysokości odpisu 

należy się odnieść do zapisów rozporządzenia w spra-
wie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych. 

Podstawę naliczania odpisu podstawowego stano-
wi przeciętna planowana w danym roku kalendarzo-
wym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana 
w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrud-
nionych. Liczba ta obejmuje pracowników:
■	  zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu 

pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
– na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,

■	  przebywających na urlopach wychowawczych.
Nie ujmuje się natomiast w przeciętnej liczbie zatrud-

nionych osób przebywających na urlopach bezpłatnych 
i osób zatrudnionych na podstawie:
■	  umowy o wykonywanie pracy nakładczej,
■	  umowy agencyjnej,
■	  umowy cywilnoprawnej.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych 
w danym roku kalendarzowym dodaje się do siebie 
przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych 
miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Zasa-
dę tę stosuje się również do pracodawców działających 
krócej niż jeden rok kalendarzowy albo naliczających 
odpis na ZFŚS za niepełny rok kalendarzowy. Należy 
dodać, że żadne przepisy prawne nie regulują sposobu 
liczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w poszcze-
gólnych miesiącach. W praktyce stosowane są metody 

wskazane w objaśnieniach do formularza sprawozda-
nia statystycznego Z-03 (o zatrudnieniu i wynagro-
dzeniach) oraz Z-06 (o pracujących, wynagrodzeniach 
i czasie pracy). Zgodnie z informacjami tam zawar-
tymi metodę obliczania przeciętnego zatrudnienia 
w miesiącu należy dostosować do sytuacji kadrowej 
w jednostce.

W przypadku dużej płynności kadr lub natężenia zja-
wiska udzielania urlopów bezpłatnych należy stosować 
metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych 
w miesiącu. Osób przebywających na urlopach bezpłat-
nych nie należy zaliczać do stanów dziennych w czasie 
trwania tych urlopów.

Przy stabilnej sytuacji kadrowej przeciętne zatrudnie-
nie w miesiącu można obliczyć:
■	  metodą uproszczoną, tj. na podstawie dwóch stanów 

dziennych (na początek i koniec miesiąca) podzielo-
nych przez dwa, lub

■	  metodą średniej chronologicznej obliczanej na pod-
stawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym 
i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia 
w 15. dniu miesiąca podzielonej przez dwa.
Stosując te metody, przy obliczaniu przeciętnego za-

trudnienia w miesiącu nie należy ujmować osób prze-
bywających na urlopach bezpłatnych dłużej niż 14 dni.

!
  UWAGA

Przeliczenie niepełnych etatów na pełne etaty 
następuje  na  podstawie  liczby  godzin  pracy 

ustalonych w umowie o pracę w stosunku do obowiązu-
jącej normy.

PrZyKład 7

Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku ze złą sytuacją finansową w listopadzie 
i grudniu nastąpił znaczny spadek zatrudnienia. We wcześniejszym okresie zatrudnienie utrzymywało się na 
stabilnym poziomie 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Ustalenia przeciętnej faktycznej liczy zatrudnio-
nych w poszczególnych miesiącach dokonano metodą uproszczoną.

Tabela 2. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych

Liczba zatrudnionych w poszczególnych miesiącach
Razem

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Stan na począ-
tek miesiąca

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 245

Stan na ko-
niec miesiąca

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 7 231

P r z e c i ę t n y 
stan zatrud-
nienia

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17,5 10,5 238

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 2 faktyczne przeciętne zatrudnienie w roku kalendarzowym wy-
niosło 19,83. W efekcie rzeczywisty odpis na ZFŚS w danym roku kalendarzowym powinien wynieść: 
19,83 × 1093,93 zł = 21 692,63 zł.
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Należy podkreślić, że naliczenie corocznego odpisu 
na ZFŚS w danym roku jest dokonywane z uwzględ-
nieniem planowanej, przewidywanej przeciętnej liczby 
zatrudnionych. W praktyce jednak liczba ta może róż-
nić się od rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych 
w danym roku kalendarzowym. Pracodawca jest zobo-
wiązany na koniec roku, czyli najpóźniej do 31 grudnia, 
dokonać korekty odpisu na ZFŚS do faktycznej przecięt-
nej liczby zatrudnionych. Jeżeli rzeczywista przeciętna 
liczba zatrudnionych okaże się wyższa od planowanej 
liczby, różnica między dokonanym odpisem a odpisem 
należnym podlega wpłacie na rachunek funduszu do 
31 grudnia. W odwrotnej sytuacji nadpłaconą kwotę 
można wypłacić, po dokonaniu korekty, na bieżący ra-
chunek pracodawcy.

Odpisy na ZFŚS wyliczone na podstawie średniorocz-
nego zatrudnienia stanowią główne źródło finansowa-
nia funduszu. Jednak ustawodawca wskazał również 
inne tytuły zwiększające wartość środków ZFŚS (art. 7 
ust. 1 ustawy o ZFŚS), do których należą:
■	  wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek orga-

nizacyjnych, korzystających z działalności socjalnej,
■	  darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
■	  odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na 

odrębnym koncie funduszu,
■	  wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na 

cele mieszkaniowe,
■	  wierzytelności likwidowanych zakładowych fundu-

szy socjalnego i mieszkaniowego,
■	  przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji 

środków trwałych służących działalności socjalnej, 
w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtwo-
rzenie zakładowych obiektów socjalnych (finansowa-
nie obiektów socjalnych jest dokonywane ze środków 
obrotowych firmy, a nie ze środków funduszu),

■	  przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakłado-
wych domów i lokali mieszkalnych w części nieprze-
znaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych 
zasobów mieszkaniowych,

■	  inne środki określone w odrębnych przepisach.

!
  UWAGA

Przedsiębiorcy  mogą  dodatkowo  zwiększać 
środki  funduszu  z  zysku  netto  do  podziału, 

a spółdzielnie – z nadwyżki bilansowej.

1.5. Wydatkowanie środków z ZFŚS
Środkami funduszu administruje pracodawca (art. 10 

ustawy o ZFŚS). Środki te są gromadzone na odrębnym 
rachunku bankowym. Pieniądze niewykorzystane w da-
nym roku kalendarzowym przechodzą na rok następ-
ny. Dotyczy to zarówno kwot obowiązkowych odpisów 
i ich zwiększeń, jak i dodatkowych źródeł zasilenia fun-
duszu.

Równowartość dokonanych odpisów podstawowych 
i zwiększeń ZFŚS na dany rok kalendarzowy pracodaw-

ca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w dwóch 
ratach. Pierwsza jest przekazywana w terminie do 
31 maja danego roku w kwocie stanowiącej co najmniej 
75% równowartości dokonanych odpisów obowiązko-
wych. Pozostała część (obejmująca odpis obowiązkowy, 
dobrowolny i zwiększenia) powinna zostać wpłacona 
do 30 września danego roku.

PrZyKład 8

Pracodawca określił planowane przeciętne za-
trudnienie w 2015 r. na poziomie 20,75. Spół-
ka zobligowana jest do przekazania 75% kwoty 
dokonanego odpisu ZFŚS na 2015 r. do 31 maja 
2015 r. na wyodrębniony rachunek bankowy, czyli 
17 024,29 zł. Pozostałą kwotę, tj. 5674,76 zł, pra-
codawca zobowiązany będzie przekazać na ten 
sam rachunek do 30 września 2015 r.

Środki funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem 
przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku 
z zobowiązaniami funduszu.

Pieniądze zgromadzone na osobnym koncie banko-
wym funduszu mogą być przeznaczone tylko na okreś-
lone przepisami prawa cele. Wydane więc mogą zostać 
wyłącznie na: działalność socjalną, dofinansowanie za-
kładowych obiektów socjalnych, a także tworzenie za-
kładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wy-
chowania przedszkolnego. Wydatkowanie środków 
ZFŚS na inne cele jest niedopuszczalne i może spowo-
dować wydanie nakazu zwrotu bezprawnie przekaza-
nych kwot.

Ze środków ZFŚS mogą korzystać wszystkie oso-
by uprawnione, w oparciu na jednakowych, wyłącz-
nie socjalnych kryteriach. Pracodawca nie może wyłą-
czyć z prawa do ubiegania się o pomoc socjalną żadnej 
z ustawowo uprawnionych grup osób. Przypadki ich 
odmiennego traktowania stanowią naruszenie pra-
wa – wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 
w piś mie z 23 wrześ nia 2010 r. (SPS-023-6975/10).

Podstawową zasadą ZFŚS jest przyznawanie ulgo-
wych usług i świadczeń oraz dopłat zależnie od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 
korzystania z funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS).

!
  UWAGA

Kto,  będąc  pracodawcą  lub  będąc  odpowie-
dzialnym,  w  imieniu  pracodawcy,  za  wykony-

wanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów usta-
wy  albo  podejmuje  działania  niezgodne  z  przepisami 
ustawy, podlega karze grzywny.

Jeśli pracodawca np. zrezygnuje z tworzenia ZFŚS 
lub nie ma już obowiązku jego tworzenia, to nie może 
w sposób dowolny rozdysponować pozostałej części pie-
niędzy. Środki, które zostały na rachunku funduszu, 
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muszą być wykorzystane zgodnie z regulaminem i usta-
wą o ZFŚS.

PrZyKład 9

Pracodawca tworzący fundusz ze względu na trud-
ną sytuację firmy postanowił go zlikwidować. Po-
stanowienie o rezygnacji zawarł w regulaminie 
wynagrodzenia i przedstawił do publicznej wia-
domości zatrudnionych. Na rachunku bankowym 
funduszu pozostały niewykorzystane środki. Pra-
codawca postanowił wykorzystać je na zakup ar-
tykułów biurowych do firmy. Pracodawca postąpił 
nieprawidłowo, gdyż część środków funduszu po-
zostałą na odrębnym rachunku bankowym może 
przeznaczyć tylko zgodnie z regulaminem i usta-
wą o ZFŚS, aż do całkowitego ich rozdysponowa-
nia wyłącznie na cele socjalne.

1.6. Regulamin ZFŚS
W praktyce zasady i warunki korzystania z usług 

i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasa-
dy przeznaczania środków funduszu na poszczególne 
cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca 
w regulaminie ZFŚS ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 
albo art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. 
Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organiza-
cja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem 
wybranym przez załogę do reprezentowania jej intere-
sów. Zasady te należy stosować jednakowo do wszyst-
kich uprawnionych.

Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS powinien 
wskazywać, jakie rodzaje działalności socjalnej będą 
realizowane oraz zasady ustalania kryterium socjalne-
go. Kryteriami, od których uzależniane jest przyznawa-
nie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat 
z ZFŚS dla osób uprawnionych, są kryteria socjalne, ta-
kie jak sytuacja życiowa, rodzinna, materialna. Wybór 
zakresu funduszu oraz kryteriów należy do pracodawcy, 

oczywiście w ramach określonych ustawą. W kwestii tej 
wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z sierpnia 
2001 r. (PKN 579/00), w którym czytamy:

SN
	 Pracodawca,	administrujący	środkami	zakłado

wego	 funduszu	 świadczeń	 socjalnych,	 nie	 może	
ich	 wydatkować	 niezgodnie	 z	 regulaminem	 za

kładowej	 działalności	 socjalnej,	 którego	 postanowienia	
nie	 mogą	 być	 sprzeczne	 z	 zasadą	 przyznawania	 świad
czeń	według	kryterium	socjalnego,	to	jest	uzależniające
go	 przyznawanie	 ulgowych	 usług	 i	 świadczeń	 wyłącznie	
od	 sytuacji	 życiowej,	 rodzinnej	 i	 materialnej	 osoby	
uprawnionej	 do	 korzystania	 z	 Funduszu.	 (...)	 ustawa	
o	 zakładowym	 funduszu	 świadczeń	 socjalnych	 nie	 upo
ważnia	do	tworzenia	takich	zasad	podziału	funduszu	so
cjalnego,	które	pozostawałyby	w	sprzeczności	z	jej	art.	8	
ust.	1,	 ten	zaś	przepis	wyraźnie	powiązał	zasady	korzy
stania	z	ulgowych	usług	i	świadczeń	z	sytuacją	życiową,	
rodzinną	 i	 materialną	 osób	 uprawnionych.	 Jest	 to	 tzw.	
kryterium	socjalne,	którego	przyjęcie	przez	ustawodawcę	
prowadzi	 do	 wniosku,	 że	 jest	 wykluczone	 przyznawanie	
ulgowych	 usług	 i	 świadczeń	 z	 Funduszu	 ogółowi	 zatrud
nionych	w	tej	samej	wysokości,	według	zasady	„każdemu	
po	równo”.	Doświadczenie	życiowe	pokazuje	zarazem,	że	
jest	mało	prawdopodobne,	by	dwie	osoby	uprawnione	po
zostawały	 w	 jednakowej	 sytuacji	 materialnej,	 życiowej	
i	rodzinnej,	a	tylko	taka	(lub	bardzo	zbliżona)	pozwalała
by	 na	 przyznanie	 świadczeń	 w	 tej	 samej	 wysokości.	 Tym	
bardziej	więc	możliwość	taką	należy	wyłączyć,	gdy	upraw
nionymi	jest	kilka,	kilkanaście	czy	kilkadziesiąt	osób.

Warto również dodać, że kryterium socjalnym nie jest 
okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Przy dysponowaniu środkami funduszu uzasadnio-
ne wydaje się więc żądanie od pracowników lub innych 
osób uprawnionych oświadczeń o dochodach. Jest to 
obiektywny sposób weryfikacji kompleksowej sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 
korzystania z funduszu, a więc kryterium, według któ-
rego przyznawane są świadczenia ZFŚS. Sposób reali-
zacji tego kryterium powinien zostać określony w re-
gulaminie funduszu, np. poprzez wskazanie progu 
dochodowego uprawniającego do korzystania ze świad-
czeń ZFŚS.

Wzór. Regulamin tworzenia i gospodarowania ZFŚS

 Regulamin tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych  
„M.D.F. Geologia” Sp. z o.o. 

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwany dalej „zfśs”, 

został opracowany na podstawie: ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 111); ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 167); rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu nali-
czania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349).



Świadczenia na rzecz pracowników  – ZFŚS

12 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETy PRAWNEj nr  4  (866)

§ 2
Regulamin obowiązuje w „M.D.F. Geologia” Sp. z o.o., zwanej dalej „Pracodawcą”.

§ 3
Regulamin określa:

a) zasady tworzenia i zwiększania zfśs,
b) osoby uprawnione do korzystania ze środków zfśs,
c) przeznaczenie środków zfśs,
d) zasady i warunki przyznawania świadczeń,
e) zasady udzielania i warunki spłat pożyczek z zfśs.

§ 4
Treść niniejszego regulaminu uzgodniono z zakładową organizacją związkową.

ROZDZIAŁ 2
ZASADY TWORZENIA I ZWIĘKSZANIA ZFŚS

§ 5
1.  Zfśs tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych 

oraz zwiększeń na objętych opieką pracodawcy emerytów i rencistów,  byłych pracowników. Środki zfśs mogą być 
zwiększone przez:
a)  odsetki od środków zfśs gromadzonych na rachunku bankowym,
b)  odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
c)  inne wpływy, o których mowa w art. 7 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2.  Środki zfśs niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

ROZDZIAŁ 3
OSOBY UPRAWNIONE

§ 6
1.  Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków zfśs, zwanymi dalej „uprawnionymi”, są:

a)  pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b)  pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
c)  emeryci i renciści, byli pracownicy,
d)  uprawnieni członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

2.  Uprawnionymi członkami rodzin są:
a)  pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu pracownika wnuki i rodzeństwo, w wie-
ku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. 
roku życia,

b)  osoby wymienione powyżej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez względu na wiek,
c)  współmałżonkowie, w tym także pozostający w zatrudnieniu,
d)  rodzice prowadzący z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe.

ROZDZIAŁ 4
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS

§ 7
1. Środki zfśs mogą być przeznaczone na dofinansowanie:

a)  wypoczynku urlopowego,
b)  wypoczynku dzieci i młodzieży (organizowanego w formie wczasów, zimowisk, kolonii lub obozów),
c)  pomocy rzeczowej oraz finansowej udzielanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej 

choroby, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej (w postaci bezzwrotnych zapomóg pie-
niężnych przyznawanych w szczególnych wypadkach losowych),

d)  działalności kulturalno-oświatowej (zakup biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne),
e)  działalności sportowo-rekreacyjnej (zakup karnetów na pływalnię i siłownię),



Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS

kwiecień 2015 Poradnik Gazety Prawnej nr  4  (866) 13

f)  wypoczynku w dniu wolnym od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy),
g)  zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe,
h)  opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przed-

szkolnego.
2. Pożyczki mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 lit. g, mogą być udzielone na:

a)  remont, modernizację lub przebudowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinne-
go,

b)  wykup lokalu w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu,

c)  zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub zakup domu jednorodzinnego od spółdzielni mieszka-
niowej, przedsiębiorstwa budującego domy w ramach działalności gospodarczej lub od osoby fizycznej,

d)  budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego.

ROZDZIAŁ 5
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 8
1. Świadczenia z zfśs mają charakter uznaniowy.
2.  Przyznanie i wysokość świadczenia ze środków zfśs zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnione-

go, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od jego sytuacji mieszkaniowej.
§ 9

1.   Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń z zfśs rozpatruje Komisja ds. Socjalnych, a ostateczną decyzję o udziele-
niu świadczenia podejmuje przewodniczący Komisji.

2.    Świadczenia z zfśs udzielane są na podstawie pisemnych wniosków i dokumentów uzupełniających w zależności od 
celu, na jaki ma być udzielona pomoc finansowa i/lub rzeczowa.

§ 10
1.   Dopłata do wypoczynku przysługuje pracownikowi pod warunkiem wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni 

kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.
2.   Kwota dopłaty do wypoczynku wynosi:

a)  600 zł, gdy miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika jest równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym,

b)  400 zł,  gdy miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, ale nie przekracza wysokości podwójnego wynagrodzenia 
minimalnego za pracę,

c)  200 zł,  gdy miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika jest równe bądź przekracza wysokość podwójnego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

3.   Pracownicy zatrudnieni nabywają prawo do dopłaty do wypoczynku po złożeniu wniosku w dziale kadr.
4.   Pracownicy kończący zatrudnienie u pracodawcy mają prawo do dopłaty do wypoczynku w wysokości proporcjonal-

nej do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym.
5.   Dopłata do wypoczynku dziecka na podstawie przedstawionych rachunków wynosi 500 zł raz w roku.
6.   Dopłata do imprez kulturalno-oświatowych przysługuje w wysokości nie większej niż 50% ceny biletu.
7.    Dopłata do zajęć sportowo-rekreacyjnych przysługuje w wysokości nie większej niż 50% ceny biletu.
8.   Dopłata do opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego wynosi nie więcej niż 300 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 6
ZASADY UDZIELANIA I WARUNKI SPŁAT POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE

§ 11
Warunkiem udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków zfśs jest zawarcie przez pracodawcę z pożyczkobior-
cą umowy, określającej: warunki udzielenia pożyczki, okres spłaty, warunki rozliczenia w przypadku ustania stosunku 
pracy.

§ 12
1. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się za poręczeniem dwóch osób.
2.   Poręczycielami mogą być tylko osoby będące pracownikami pracodawcy, z wyjątkiem osób znajdujących się w okre-

sie wypowiedzenia umowy o pracę.
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§ 13
1.   Pożyczka na cele mieszkaniowe jest oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym i powinna być spłacona 

w okresie nie dłuższym niż 2 lata.
2. Kolejna pożyczka nie może być udzielona przed całkowitą spłatą uprzednio zaciągniętej pożyczki.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, można przedłużyć termin spłaty zadłu-

żenia lub zawiesić jego spłatę, a nawet umorzyć część niespłaconej pożyczki, jak i ustalić inne warunki niż wyżej 
omówione, uwzględniając szczególne okoliczności sprawy.

§ 14
Pożyczki, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. a, są udzielane do wysokości 10 000 zł.

§ 15
Niespłacona pożyczka na cele mieszkaniowe podlega natychmiastowemu zwrotowi w przypadku:
1) rozwiązania umowy o pracę z pożyczkobiorcą,
2) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca.

§ 17
Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia pracownikom spółki.

 

1.7.  Rodzaje świadczeń 
finansowanych ze środków ZFŚS

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
mogą być spożytkowane wyłącznie na cele określone 
w przepisach ustawy o ZFŚS. Przypomnijmy, że fundusz 
ten jest przeznaczony na finansowanie działalności so-
cjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do 
korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakłado-
wych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakłado-
wych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz in-
nych form wychowania przedszkolnego.

Działalnością socjalną są usługi świadczone przez 
pracodawców na rzecz:
■	  różnych form wypoczynku (np. wczasy, kolonie, spły-

wy kajakowe, wczasy agroturystyczne, obozy, zimo-
wiska, wycieczki),

■	  działalności kulturalno-oświatowej (np. zakup bile-
tów do kina, teatru, opery),

■	  działalności sportowo-rekreacyjnej (np. zakup sprzę-
tu sportowego, wyposażenie sali gimnastycznej, si-
łowni),

■	  opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, 
przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego (np. partycypowanie w wydatkach 
ponoszonych przez pracowników z tytułu pobytu ich 
dzieci w żłobku lub przedszkolu),

■	  udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finan-
sowej (np. pomoc w razie zdarzeń losowych, zapomo-
gi dla pracowników znajdujących się w niedostatku),

■	  zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszka-
niowe na warunkach określonych w umowie (np. na 
budowę, remont, adaptację, modernizację mieszka-
nia).

1.7.1.  Dofinansowanie wypoczynku 
oraz imprez

Środki ZFŚS mogą być przeznaczone na wypoczynek 
pracowników, który zawiera się w definicji działalności 
socjalnej. Ustawa nie określa jednak konkretnych form 
wypoczynku, tak więc to od pracodawcy zależy wybór 
rodzaju wypoczynku, do którego zamierza dopłacać.

W praktyce mogą to być:
■	 wczasy,
■	 wycieczki,
■	 pobyt w sanatorium połączony z wypoczynkiem,
■	 kolonie, obozowiska, zimowiska, rajdy dla dzieci,
■	 „wczasy pod gruszą”, czyli wypoczynek organizowa-

ny przez pracowników we własnym zakresie.

SŁOWNICZEK
Działalność socjalna
Działalnością socjalną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy 
o ZFŚS są:
■  usługi świadczone przez pracodawców na rzecz róż-

nych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświato-
wej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłob-
kach, przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego,

■  udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,
■  udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele 

mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
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Od 18 kwietnia 2007 r. pracodawca może dofinan-
sować zarówno krajowy, jak i zagraniczny wypoczy-
nek osób uprawnionych do świadczeń funduszu. Wyni-
ka to z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 
2007 r., K 40/04.

!
  UWAGA

Nie należy finansować ze środków ZFŚS wydat-
ków, takich jak:

■  świadczenia  zdrowotne,  opieka  medyczna,  szczepie-
nia ochronne,

■   szkolenia,  dokształcanie,  podnoszenie  kwalifikacji 
zawodowych,

 ■  bilety na dojazd do pracy, transport do pracy,
 ■  wydatki  związane  z  obchodami  jubileuszy  zakłado-

wych, wigilie firmowe,
 ■  ubezpieczenia na życie czy emerytalne,
 ■  prowadzenie przyzakładowego żywienia zbioro wego, 

stołówki, restauracji, dofinansowanie obiadów itp.

1.7.2.  Finansowanie imprez sportowych 
i kulturalnych

Do działalności socjalnej należy również sport i rekre-
acja oraz kultura i oświata. Pracodawca może więc do-
finansować: bilety do kina, teatru, muzeum, opery, im-
prezy sportowe, uczestnictwo w zajęciach sportowych, 
rekreacyjnych itp. Finansując takie wydatki, należy 
jednak pamiętać o uwzględnieniu sytuacji majątkowej 
osób uprawnionych.

W praktyce pracodawcy często finansują z ra-
chunku funduszu różnego rodzaju imprezy zbioro-
we czy wyjazdy dla osób uprawnionych. Mowa tu-
taj o imprezach integracyjnych, balach, ogniskach, 
piknikach, wycieczkach itp. W ocenie pracodawców 
kwalifikowane są jako działalność rekreacyjna lub 
organizowanie wypoczynku. Opierając się na defi-
nicji działalności socjalnej oraz braku definicji dzia-
łalności sportowej, rekreacyjnej czy wypoczynku, nie 
ma podstaw do zakwestionowania takiego podejś-
cia. Stanowisko to poparł Sąd Najwyższy w wyroku 
z 23 października 2008 r. (II PK 74/08). SN wskazał, 
że kryterium socjalne, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o ZFŚS, odnosi się jedynie do przyznawania 
ulgowych świadczeń i usług, a nie wszystkich wyni-
kających z całej działalności socjalnej pracodawcy. 
W konsekwencji dopuścił w pełni finansowanie im-
prez integracyjnych z funduszu socjalnego, bez ko-
nieczności różnicowania sytuacji pracowników. Po-
twierdził jednocześnie, że działalność przejawiająca 
się w imprezach masowych, jak pikniki, andrzejki, 
organizowanie wycieczek – mieści się w pojęciu dzia-
łalności socjalnej jako rodzaju działalności rekreacyj-
nej, względnie działalności w postaci różnych form 
krajowego wypoczynku. W świetle powyższego SN 
wskazał, że ZFŚS nie powinien być postrzegany jako 
instytucja udzielająca pomocy wyłącznie osobom naj-
uboższym lub znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych i rodzinnych. Pewne świadczenia z fundu-
szu mogą być przyznawane na zasadach powszechnej 
i równej dostępności.

Należy jednak podkreślić, że ta opinia jest mało po-
wszechna. Jak dotąd bowiem istnieje przekonanie o ko-
nieczności bezwzględnego przestrzegania kryterium 
socjalnego przy przyznawaniu jakichkolwiek świad-
czeń z funduszu. W świetle większości wyroków sądów 
administracyjnych finansowanie imprez zbiorowych 
z funduszu socjalnego w równej wysokości w stosunku 
do każdej uprawnionej osoby narusza zasadę korzysta-
nia z funduszu. Każdy z pracowników otrzyma bowiem 
świadczenie w tej samej wysokości, a więc kryterium 
socjalne nie będzie brane pod uwagę. Potwierdza to 
przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 
2001 r. (I PKN 579/00, OSNP/2003/14/331). W oce-
nie sądu wprowadzenie przez pracodawcę w odniesie-
niu do festynu innej zasady przyznawania świadczeń, 
według której każdy pracownik i wszyscy członkowie 
jego rodziny – z pominięciem kryterium socjalnego 
– otrzymali talony, naruszało zasadę powiązania fun-
duszu z sytuacją osób uprawnionych oraz jego socjal-
nego charakteru.

Opinię tę potwierdza również wyrok WSA w Warsza-
wie z 13 lutego 2007 r. (Wa 4283/06). W jego świetle 
zorganizowanie imprezy okolicznościowej (integracyj-
nej) dla wszystkich uprawnionych, bez uwzględniania 
ich sytuacji życiowej, stałoby w sprzeczności z warun-
kami, na jakich może być przyznawana pomoc z ZFŚS. 
Sytuacja taka byłaby sprzeczna z obowiązującymi 
przepisami prawa. Pomoc z funduszu może być doko-
nywana jedynie wówczas, gdy uzależnia się jej przy-
znawanie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
pracownika.

W świetle powyższego bezpieczniejszym sposobem 
dla pracodawcy jest stosowanie się do powszechnej 
i dość ugruntowanej opinii sądów oraz przyznawania 
wszelkich świadczeń z funduszu z uwzględnieniem kry-
terium socjalnego – również przy organizacji imprez 
zbiorowych dla osób uprawnionych. Zasady te powinny 
wynikać z regulaminu ZFŚS.

SŁOWNICZEK
Komisja socjalna
Administrujący funduszem, w celu zapewnienia prawidło-
wego wykorzystania środków funduszu, może powołać 
komisję socjalną. Skład komisji socjalnej uzależniony jest 
od stanu faktycznego i prawnego istniejącego u danego 
pracodawcy. Pracodawca, u którego działa organizacja 
związkowa, w regulaminie funduszu ustalanym zgodnie 
z ustawą o związkach zawodowych ustala skład komisji 
socjalnej. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, regulamin ten uzgadnia z pra-
cownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania 
jej interesów.
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PrZyKład 10

Spółka A dwa razy w roku organizuje weeken-
dowe wycieczki dla pracowników, do których 
dopłaca osobom będcym w gorszej sytuacji ma-
terialnej. Przy przyznawaniu tych świadczeń 
z funduszu brana jest pod uwagę sytuacja socjal-
na osób uprawnionych, którymi są w przypadku 
spółki jej pracownicy.

1.8. ZFŚS a koszty pracodawcy
Odpisy i zwiększenia na ZFŚS oraz kwoty wypłaco-

nych świadczeń urlopowych obciążają koszty działal-
ności pracodawcy. Kwoty tych odpisów stanowią rów-
nież koszty podatkowe pracodawcy. Wynika to z art. 16 
ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o pdop, zgodnie z którym 
kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, 
które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pra-
codawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowar-
tość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na ra-
chunek funduszu.

Kwota odpisu stanowi więc koszt uzyskania przy-
chodu w momencie przekazania środków na rachu-
nek ZFŚS. Należy również podkreślić, że ustawa o po-
datku dochodowym nie zawiera żadnych regulacji 
na temat kierunków wydatkowania środków ZFŚS. 
Oznacza to, że choć przekazanie pieniędzy na cele 
inne niż socjalne jest wykroczeniem, za które praco-
dawca może zostać ukarany grzywną, jednak nie ma 
warunku wydatkowania tych kwot na cele zgodne 
z ustawą o ZFŚS przy zaliczaniu danych odpisów do 
kosztów podatkowych. W efekcie ewentualne błędy 
przy wydatkowaniu kwot nie wpływają na dokonane 
rozliczenia podatkowe.

!
  UWAGA

Niedokonanie  w  wymaganym  terminie  wpłat 
na rachunek ZFŚS nie powoduje utraty prawa 

do  zaliczenia  odpisu  do  kosztów  uzyskania  przycho-
dów. Odpis taki będzie można zaliczyć do kosztów po-
datkowych z chwilą faktycznego przekazania środków 
na konto bankowe ZFŚS.

O tym, że wyłącznie odpisy i zwiększenia doko-
nane z pełnym uwzględnieniem ustawy o ZFŚS są 
kosztem podatkowym, informują liczne interpreta-
cje organów skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidual-
nej z 28 kwietnia 2010 r. (IBPBI/2/423–226/10/MO) 
stwierdził:

MF
 Ze	 stanu	 faktycznego	 przedstawionego	 przez	

Spółkę	wynika,	iż	ze	środków	obrotowych	zasiliła	
ZFŚS.	Jednakże	w	zakładowym	układzie	zbioro

wym	pracy,	w	momencie	zasilenia	funduszu	nie	istniał	za
pis	 o	 możliwości	 zwiększenia	 odpisu	 na	 ZFŚS.	 Spółka	
wskazała,	 iż	w	nowym	i	negocjowanym	obecnie	Zakła
dowym	 Układzie	 Zbiorowym	 Pracy,	 zamierza	 umieścić	
zapis	dotyczący	zwiększenia	odpisu	na	ZFŚS	w	wysokoś
ci	 100%	 odpisu	 podstawowego	 określonego	 przepisami	
prawa.	 Biorąc	 pod	 uwagę	 powyższe	 należy	 stwierdzić,	
iż	 skoro	 w	 zakładowym	 układzie	 zbiorowym	 pracy	 nie	
istniał	zapis	o	możliwości	zwiększenia	odpisu	na	ZFŚS,	
Spółka	nie	może	zaliczyć	kwoty	dodatkowego	odpisu	na	
ZFŚS	do	kosztów	uzyskania	przychodów.

!
  UWAGA

Pracodawca  ma  prawo  zaliczyć  do  kosztów 
uzyskania  przychodów  dokonane  odpisy 

i  zwiększenia  na  ZFŚS.  Warunkiem  jest  wpłacenie 
środków  pieniężnych  stanowiących  równowartość 
tych odpisów i zwiększeń na wyodrębniony rachunek 
funduszu.

PrZyKład 11

Pracodawca zatrudniający 25 pracowników, 
w tym 4 niepełnosprawnych w stopniu umiar-
kowanym, zamierza przekazać 31 maja 2015 r. 
na rachunek bankowy kwotę 22 462,02 zł tytu-
łem 80% odpisu, natomiast 30 września – kwo-
tę 5615,51 zł (20% odpisu). Postępowanie takie 
umożliwi zaliczenie do kosztów podatkowych 
przekazanych rat na fundusz w terminach do-
konanych wpłat. Pierwsza rata obejmować bę-
dzie bowiem co najmniej 75% odpisu podsta-
wowego.

Należy pamiętać, że kosztem pracodawcy są wy-
łącznie wielkości odpisów i zwiększeń funduszu. Nie 
są nimi jednak ponoszone wydatki na działalność so-
cjalną, o której mowa w ustawie o ZFŚS (art. 16 ust. 1 
pkt 45 ustawy o pdop). Kosztem podatkowym są jed-
nak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z prze-
pisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
oraz wydatki poniesione na utrzymanie zakładowych 
obiektów socjalnych, chyba że wydatki te zostały po-
kryte ze środków funduszu (art. 16 ust. 1 pkt 55 usta-
wy o pdop).

Podsumowując, nie stanowią kosztów uzyskania 
przychodu:
■	 odpisy i wpłaty na fundusz niezgodne z przepisami 

ustawy o ZFŚS,
■	  koszty utrzymania zakładowych obiektów socjal-

nych, w części pokrytej ze środków ZFŚS (art. 16 
ust. 1 pkt 55 ustawy o pdop),

■	  wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o któ-
rej mowa w przepisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, z wyjątkiem świadczeń urlo-
powych wypłaconych zgodnie z przepisami o za-
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kładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 16 
ust. 1 pkt 45 ustawy o pdop).
Przepisy ustawy o ZFŚS obligują pracodawców two-

rzących ten fundusz do prowadzenia odrębnego ra-
chunku bankowego na jego potrzeby. Jednocześnie, 
zgodnie z art. 10 ustawy, środkami funduszu admi-
nistruje pracodawca, co oznacza ponoszenie określo-
nych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku 
bankowego funduszu, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania samego funduszu w zakładzie pracy. 
W związku z tym wydatki związane z prowadzeniem 
i obsługą tego rachunku bankowego nie powinny ob-
ciążać tego funduszu. Należy je zaliczać do kosztów 
działalności pracodawcy. Potwierdza to wyjaśnienie 
Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z 30 grud-
nia 1998 r. (PB3-5656/722-571/98).

1.9.  ZFŚS a podatek dochodowy 
od osób fizycznych

Przychodem ze stosunku pracy są wszystkie świad-
czenia, które pracownik otrzymuje ze środków praco-
dawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy 
– także świadczenia sfinansowane ze środków fundu-
szu. Wynika to z definicji przychodu ze stosunku pra-
cy zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof zwalnia 
się jednak od podatku dochodowego wartość otrzy-
manych przez pracownika w związku z finansowa-
niem działalności socjalnej, o której mowa w przepi-
sach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez nie-
go w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinan-
sowanych w całości ze środków zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków 
zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowy-
mi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, 
uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi 
(art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Przekazanie pra-
cownikom bonów powoduje więc konieczność włą-
czenia ich wartości do pozostałych przychodów ze 
stosunku pracy i pobrania zaliczki na podatek nie-
zależnie od tego, czy ich zakup został sfinansowany 
z ZFŚS czy ze środków obrotowych. Potwierdził to 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku w postano-
wieniu z 18 marca 2005 r. (PII/423–2/05), w którym 
stwierdził, że:

MF
 (...) na	 płatniku	 (zakładzie	 pracy)	 ciąży	 obowią

zek	obliczania	i	pobierania	w	ciągu	roku	zaliczek	
na	podatek	dochodowy	od	osób,	które	uzyskują	od	

tego	płatnika	przychody	ze	stosunku	pracy,	do	których	zali
cza	się	także	wartość	bonów	towarowych.	Płatnik	przekazu
je	 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,	obli
czoną	od	wszystkich	otrzymanych	lub	postawionych	do	dys

pozycji	w	danym	miesiącu	składników	wynagrodzenia	pra
cownika	 (włącznie	 z	 wartością	 otrzymanych	 bonów	
towarowych) (...).

PrZyKład 12

Z okazji świąt pracodawca w ramach prezentów 
zakupił dla każdego pracownika bony towarowe 
w wysokości 350 zł do jednego z supermarke-
tów. Kwotę 350 zł należy doliczyć każdemu pra-
cownikowi do wartości pozostałych przychodów 
ze stosunków pracy w miesiącu otrzymania bo-
nów i opodatkować podatkiem dochodowym.

Podsumowując, zwolniona od podatku na podsta-
wie powołanego przepisu jest wartość świadczeń 
otrzymywanych przez pracownika, jeżeli łącznie zo-
staną spełnione następujące przesłanki:
■	  świadczenia mają związek z finansowaniem dzia-

łalności socjalnej,
■	  świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowe-

go bądź pieniężnego,
■	  świadczenia są w całości sfinansowane ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych,

■	  wysokość świadczeń nie przekracza w roku podat-
kowym kwoty 380 zł.
Z podatku dochodowego zwolnione są również do-

płaty do wypoczynku zorganizowanego przez pod-
mioty prowadzące działalność w tym zakresie, w for-
mie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym 
również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sa-
natoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, 
rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuń-
czych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczyn-
kiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do 
lat 18, sfinansowane z funduszu – niezależnie od ich 
wysokości (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o pdof).

Trzeba jednak pamiętać, że o tym, czy wartość 
świadczenia należy opodatkować, decyduje przede 
wszystkim prawidłowo ustalone kryterium przyzna-
wania takich świadczeń. Musi być ono zgodne z usta-
wą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
która określa zasady zarówno tworzenia przez praco-
dawców ZFŚS, jak i gospodarowania środkami tego 
funduszu (zob. interpretacje Dyrektora Izby Skar-
bowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 r., IPPB4/415- 
-714/10-2/MP, oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Kato-
wicach z 4 lutego 2009 r., IBPBII/1/415-718/09/HK).

PrZyKład 13

Pracodawca sfinansował ze środków funduszu 
paczki dla dzieci, które będą wydane pracow- 
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nikom przed świętami wielkanocnymi. Wartość  
jednej paczki wyniosła 50 zł. Ponadto wiadomo, 
że jeden z pracowników, uprawniony do otrzy-
mania paczki, otrzymał również świadczenie 
pieniężne w kwocie 400 zł wypłacone ze środków 
funduszu. W efekcie część świadczenia pieniężne-
go w kwocie 70 zł powinna zostać opodatkowana, 
co wynika z nadwyżki uzyskanych przez pracow-
nika świadczeń z funduszu ponad kwotę 380 zł 
zwolnioną od podatku.

PrZyKład 14

Pracodawca zamierza dofinansować kolonie dla ma-
łoletnich dzieci najgorzej materialnie sytuowanych 
pracowników w kwocie połowy wartości wycieczki. 
Regulamin funduszu wskazuje, że dofinansowanie 
do wypoczynku przysługuje w kwocie 50% poniesio-
nych wydatków. Kwota dofinansowania do kolonii 
korzysta w pełni ze zwolnienia od podatku dochodo-
wego, gdyż były uwzględnione kryteria socjalne.

Tabela 3. Świadczenia zwolnione z podatku dochodowego

Przepisy updof Wyszczególnienie

Art. 21 ust. 1 pkt 67 Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjal-
nej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczo-
wych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, 
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podat-
kowym kwoty 380 zł.

Art. 21 ust. 1 pkt 67a Świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z po-
bytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych, 
w pełnej wysokości.

Art. 21 ust. 1 pkt 78 Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność 
w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączo-
nego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, 
rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych 
z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie 

z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wy-
sokości,

b)  z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Warto dodać, że w przypadku emerytów i rencistów 
zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy 
o pdof. Zwolnione od podatku są świadczenia w wyso-
kości 2280 zł otrzymane przez emerytów lub rencistów 
w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pra-
cy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spół-
dzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawo-
dowych. W tym przypadku wolne od podatku są bony, 
talony i inne dowody uprawniające do ich wymiany na 
towary lub usługi. Bez znaczenia jest źródło finansowa-
nia świadczeń – środki obrotowe czy ZFŚS. Oba korzy-
stają ze zwolnienia od podatku do wskazanej kwoty.

1.10. ZFŚS a składki ZUS
Co do zasady, podstawę wymiaru składek na ubez-

pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pra-
cowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu 

zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 
i art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Zgodnie z § 2 
ust. 1 pkt 19–21 rozporządzenia w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru 
składek nie stanowią następujące przychody:
■	  świadczenia finansowane ze środków przeznaczo-

nych na cele socjalne w ramach zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych,

■	  świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na 
cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowe-
go pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości 
nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawo-
wego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych,

■	  świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 
ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-
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cjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie 
kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie.
Świadczenia te nie są również uwzględniane w pod-

stawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Zestawienie świadczeń sfinansowanych ze środków 
funduszu świadczeń socjalnych i związany z tym aspekt 
podatku dochodowego i składek ZUS przedstawia ta-
bela 4.

Tabela 4. Świadczenia sfinansowane z ZFŚS

Świadczenia rzeczowe Świadczenia pieniężne Bony, talony, znaki

Pracownicy i ich rodziny

Podatek dochodowy NIE – do kwoty 380 zł NIE – do kwoty 380 zł TAK

Składki ZUS NIE NIE NIE

Emeryci i renciści

Podatek dochodowy NIE – do kwoty 2280 zł NIE – do kwoty 2280 zł NIE – do kwoty 2280 zł

Składki ZUS NIE NIE NIE

Tak więc pracodawca, który przyznaje dodatko-
we świadczenia ze środków ZFŚS, nie uwzględnia ich 
w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne, bez względu na wysokość. Jeże-
li pracodawca nie tworzy ZFŚS i wypłaca świadczenia 
z funduszu przeznaczonego na cele socjalno-bytowe, 

utworzonego na podstawie układu zbiorowego pracy, 
kwota wypłacona pracownikowi nie stanowi podstawy 
wymiaru składek, gdy nie przekroczy wysokości odpisu 
podstawowego tj. w 2015 r. – 1093,93 zł dla pracownika 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w nor-
malnych warunkach.

Schemat 1. Zwolnienie ze składek ZUS świadczeń finansowanych z ZFŚS

Jeżeli natomiast pracodawca tylko w części sfinanso-
wał dane świadczenia z ZFŚS, ich wartość podlega pro-
porcjonalnemu podzieleniu, a podstawą oskładkowania 
będzie ta część, która nie pochodzi ze środków fun-
duszu.

Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu kryte-
rium socjalnego i całokształtu zapisów ustawy o ZFŚS. 
W przypadku bowiem gdy świadczenia są przyznawa-
ne na podstawie kryteriów innych niż socjalne – np. na 
podstawie stażu pracy czy charakteru stanowiska – nie 

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

działalność prowadzona przez pracodawcę ma cechy dzia-
łalności socjalnej, czyli: służy poprawie sytuacji material-
no-bytowej osób uprawnionych, jest prowadzona jako 
działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, 
w formie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dzie-
cięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego, wspiera różne formy wypoczynku, w for-
mie udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finan-
sowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele 
mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

zostało przekazane pracownikowi 
z uwzględnieniem kryterium socjal-
nego, tj. jego sytuacji materialnej, 
rodzinnej oraz życiowej (świadcze-
nie ulgowe). Zdaniem ZUS, przy-
znanie wszystkim pracownikom 
świadczenia w jedna kowej wysoko-
ści nie jest przyznaniem świadcze-
nia z uwzględnieniem kryterium 
socjalnego.
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będzie można skorzystać z wyłączenia wskazanego 
w § 2 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia. W takiej sytu-
acji od całości przyznanego świadczenia będzie trze-
ba odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne, 
a w konsekwencji także i obowiązkowe ubezpiecze-
nie zdrowotne. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego 
z 16 września 2009 r. (I UK 121/09), który jest konty-
nuacją linii orzeczniczej wskazanej przez SN w wyroku 
z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 579/00, oraz z 25 sierpnia 
2004 r., I PK 22/03.

Podobne stanowisko zaprezentowało również Mi-
nisterstwo Finansów w piśmie z 27 kwietnia 1999 r. 
(PB 3-942/722-136/Wk/99), w którym stwierdziło, że 
w przypadku przyznawania z funduszu jednego ogól-
nego uprawnienia w identycznej wysokości wszystkim 
pracownikom (niezależnie od ich sytuacji życiowej, ro-
dzinnej, materialnej) należy liczyć się z możliwością po-
traktowania tego świadczenia przez kontrolę ZUS nie 
jako pomocy z funduszu, lecz jako dodatku do wynagro-
dzenia, od którego pracodawca obowiązany jest pobrać 
składki. Dalej czytamy:

MF
 Zakres	 przedmiotowy	 zakładowej	 działalności	

socjalnej,	finansowanej	ze	środków	zakładowego	
funduszu	 świadczeń	 socjalnych,	 obejmuje	 m.in.	

udzielanie	 osobom	 uprawnionym	 pomocy	 materialnej	
w	formie	rzeczowej.	Zgodnie	z	art.	8	ust.	2	ww.	ustawy	za
sady	 przeznaczania	 środków	 Funduszu	 na	 poszczególne	
cele	i	rodzaje	działalności	socjalnej	oraz	zasady	i	warunki	
korzystania	 z	 usług	 i	 świadczeń	 finansowanych	 z	 fundu
szu	ustala	pracodawca	w	regulaminie	uzgodnionym	z	za
kładowymi	 organizacjami	 związkowymi.	 Pracodawca,	
którego	 pracownicy	 nie	 są	 zrzeszeni	 w	 związku	 zawodo
wym,	 regulamin	 uzgadnia	 odpowiednio	 z	 pracownikiem	
wybranym	przez	załogę	do	reprezentowania	jej	interesów.	
Przyznanie	ulgowych	usług	i	świadczeń	oraz	wysokość	do
płat	z	Funduszu	uzależnia	się	od	sytuacji	życiowej,	rodzin
nej	i	materialnej	osoby	uprawnionej	do	korzystania	z	Fun
duszu. (...)	zakup	bonów	towarowych	przez	zakład	pracy	
celem	przekazania	ich	wszystkim	pracownikom	(bez	oce
ny	stopnia	 ich	sytuacji	życiowej,	rodzinnej	 i	materialnej)	
–	nie	może	występować	ze	środków	Funduszu.	Zakup	oma
wianych	 bonów	 może	 natomiast	 być	 sfinansowany	 z	 in
nych	 środków,	 znajdujących	 się	 w	 dyspozycji	 pracodaw
ców	(...).

!
  UWAGA

Świadczenia  wypłacane  z  pominięciem  kryte-
rium  socjalnego  nie  mogą  zostać  wyłączone 

z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne i zdrowotne oraz nie mogą zostać wyłączone z opo-
datkowania podatkiem dochodowym.

PrZyKład 15

Pracodawca postanowił przekazać pracowni-
kom bony świąteczne. W tym celu kupił odpo- 
 

 
wiednią kwotę bonów i zgodnie z postanowienia-
mi regulaminu ZFŚS przyznał: bony o wartości 
400 zł pracownikom, których dochód na rodzi-
nę nie przekracza 1500 zł, bony o wartości 200 zł 
pracownikom, których dochód nie przekracza 
3000 zł, a pozostałym pracownikom – bez limitu 
dochodu – po 100 zł. Wszystkie przekazane bony 
nie będą stanowić podstawy wymiaru składek, 
gdyż uwzględniono kryterium socjalne. Należy pa-
miętać, że wartość tych bonów jest opodatkowana 
podatkiem dochodowym.

PrZyKład 16

Pracodawca planuje na święta wielkanocne prze-
kazać wszystkim swoim pracownikom paczki świą-
teczne, w jednakowej ilości i wartości. Firma nie ma 
zamiaru uwzględnić sytuacji materialnej pracowni-
ków, w efekcie jako płatnik ma obowiązek opłacić 
składki na ubezpieczenia społeczne od wartości pie-
niężnej przyznanych pracownikom świadczeń.

PrZyKład 17

Spółka Y przyznaje wszystkim pracownikom dofi-
nansowanie do wypoczynku w jednakowej wyso-
kości po 2000 zł. Nie ma znaczenia długość urlopu 
oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie pra-
cownika. Dofinansowanie urlopów pracowników 
w taki sposób powoduje obowiązek uwzględniania 
wypłaconej kwoty w podstawie wymiaru składek 
ZUS w pełnej przyznanej wysokości, tj. 2000 zł.

1.11.  Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych a VAT

Tworzenie ZFŚS i administrowanie jego środkami 
jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z usta-
wy o ZFŚS. Zakupy dokonane w związku z dyspono-
waniem środkami ZFŚS nie są związane z prowadzo-
ną przez podatnika działalnością gospodarczą, lecz 
z działalnością socjalną. W tym przypadku pracodaw-
ca nie występuje w charakterze podatnika VAT. Dlate-
go świadczenia na rzecz pracowników dokonane przez 
pracodawcę z wykorzystaniem środków ZFŚS, nie sta-
nowią czynności podlegających opodatkowaniu VAT, 
co powoduje, że pracodawca nie nalicza od nich podat-
ku należnego.

Stanowisko to od dawna podzielają składy orzekają-
ce sądów administracyjnych. Kluczowy w tym zakresie 
jest wyrok NSA z 2 września 2008 r. (I FSK 1076/07), 
z którego wynika, że pracodawca wykonujący czynnoś-
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ci w ramach administrowania środkami ZFŚS nie dzia-
ła w charakterze podatnika VAT. Tak samo uznał NSA 
w wyroku z 18 stycznia 2011 r. (I FSK 91/10), w którym 
wyjaśnił, że:

NSA
	 W	 wyrokach	 Naczelnego	 Sądu	 Administracyj

nego	(m.in.	z	dnia	2	września	2008	r.	sygn.	akt	
I	 FSK	 1076/07,	 z	 dnia	 17	 września	 2010	 r.	

sygn.	akt	I	FSK	1491/09,	z	dnia	15	października	2010	r.	
sygn.	akt	I	FSK	1511/09,	z	dnia	22	października	2010	r.	
sygn.	akt	I	FSK	1727/09)	na	podstawie	analizy	przepi
sów	ustawy	z	dnia	4	marca	1994	r.	o	zakładowym	fun
duszu	 świadczeń	 socjalnych,	 ustawy	 o	 podatku	 od	 to
warów	 i	 usług,	 jak	 również	 przepisów	 unijnych	 oraz	
wyrażonego	 na	 ich	 tle	 orzecznictwa	 Trybunału	 Spra
wiedliwości	 Unii	 Europejskiej	 stwierdzono,	 że	 podmiot	
zobowiązany	 do	 utworzenia	 i	 administrowania	 zakła
dowym	funduszem	socjalnym	podejmuje	działania	tech
niczne	 o	 charakterze	 nieodpłatnym,	 które	 pozostają	
całkowicie	 poza	 prowadzoną	 przez	 niego	 działalnością	
gospodarczą.	 Podmiot	 nie	 rozpoczyna	 i	 nie	 prowadzi	
działalności	gospodarczej	w	celu	dysponowania	fundu
szem	 socjalnym.	 Wykonuje	 te	 czynności	 tylko	 dlatego,	
że	taki	obowiązek	nakłada	na	niego	ustawa	o	zakłado
wym	 funduszu	 świadczeń	 socjalnych.	 W	 konsekwencji	
podmiot	wykonując	te	czynności	z	zakładowego	fundu
szu	 świadczeń	 socjalnych	 nie	 działa	 w	 charakterze	 po
datnika	 podatku	 od	 towarów	 i	 usług	 w	 rozumieniu	
art.	15	ust.	1	i	2	ustawy	o	VAT.

Stanowisko sądów potwierdzają również organy 
podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidual-
nej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 
2013 r. (ITPP1/443-356/13/DM) dotyczącej opodat-
kowania zakupu towarów sfinansowanych ze środ-
ków ZFŚS, przekazanych pracownikom, czytamy, że:

MF
 (...) w	 zakresie	 nabywania	 ze	 środków	 ZFŚS	

i	 nieodpłatnego	 bądź	 częściowo	 odpłatnego	
„przekazania”	na	rzecz	pracowników	towarów	

i	usług	nabytych	od	podmiotów	trzecich,	Wnioskodaw
ca	 nie	 będzie	 występować	 jako	 podatnik	 podatku	 VAT,	
o	którym	mowa	w	art.	15	ust.	1	i	ust.	2	ustawy	o	podat
ku	od	towarów	i	usług,	w	związku	z	 tym	wykonywana	
działalność	w	zakresie	administrowania	funduszem	so
cjalnym,	nie	będzie	podlegała	regulacjom	ustawy	o	po
datku	od	towarów	i	usług.

Oznacza to, że jeżeli wydatki poniesione przez pra-
codawcę w związku z przekazaniem nieodpłatnych 
świadczeń dla uprawnionych pracowników firmy są 
sfinansowane ze środków ZFŚS, to czynność ta, jako 
niepodlegająca VAT, nie powoduje powstania obo-
wiązku podatkowego w tym podatku ani konieczno-
ści naliczenia podatku należnego. Dotyczy to zarów-
no sytuacji, gdy świadczenie na rzecz pracownika jest 
sfinansowane w całości ze środków tego funduszu, 
jak i przypadku, gdy jest ono finansowane ze środ-
ków ZFŚS jedynie częściowo, natomiast w pozostałej 
części dopłatę wnosi pracownik uprawniony do tego 
świadczenia. Finansowe partycypowanie pracownika 
nie stanowi dla pracodawcy wynagrodzenia, a więc 

nie ma w jego świadczeniu cechy odpłatności, co wy-
klucza uznanie świadczenia częściowo sfinansowane-
go przez pracownika za czynność opodatkowaną VAT.

Pracodawca nie ma także prawa do odliczenia VAT 
naliczonego od zakupów sfinansowanych ze środków 
ZFŚS, ponieważ prawo to przysługuje:
■	 wyłącznie podatnikowi VAT, o którym mowa 

w art. 15 ustawy o VAT (a jak wspomniano wcześ-
niej, w przypadku zakupu towarów i usług prze-
kazywanych pracownikom w ramach admini-
strowania środkami ZFŚS podmiot nie działa 
w charakterze podatnika VAT),

■	 tylko wówczas, gdy wydatki dotyczą działalności 
opodatkowanej (działalność socjalna pracodawcy 
realizowana w ramach ZFŚS nie podlega opodatko-
waniu VAT).
Podsumowując, jeżeli zakup został sfinansowany ze 

środków ZFŚS, to na pracodawcy nie ciąży obowią-
zek wykazania z tego tytułu podatku należnego. Nie 
przysługuje mu też prawo do odliczenia podatku na-
liczonego od zakupów związanych ze świadczeniami.

Na potwierdzenie zamieszczamy interpretację ogól-
ną Ministra Finansów z 27 maja 2013 r. w sprawie 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług świad-
czeń finansowanych w całości lub w części ze środ-
ków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
(PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859).

MF
 W	 celu	 zapewnienia	 jednolitego	 stosowania	

prawa	 podatkowego	 w	 zakresie	 opodatkowa
nia	 podatkiem	 od	 towarów	 i	 usług	 świadczeń	

finansowanych	w	całości	lub	w	części	ze	środków	zakła
dowego	 funduszu	 świadczeń	 socjalnych,	 zwanego	 dalej	
„Funduszem”,	 na	 rzecz	 osób	 uprawnionych	 do	 korzy
stania	z	Funduszu,	na	podstawie	art.	14a	ustawy	z	dnia	
29	 sierpnia	 1997	 r.	 –	 Ordynacja	 podatkowa	 (Dz.	 U.	
z	2012	r.,	poz.	749,	z	późn.	zm.),	uprzejmie	wyjaśniam.

Zgodnie	z	art.	5	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	11	marca	
2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(Dz.	U.	z	2011	r.,	
Nr	 177,	 poz.	 1054,	 z	 późn.	 zm.),	 opodatkowaniu	 po
datkiem	od	towarów	i	usług	podlega	odpłatna	dostawa	
towarów	 i	 odpłatne	 świadczenie	 usług	 na	 terytorium	
kraju.

Stosownie	 do	 art.	 15	 ust.	 1	 ustawy	 o	 podatku	 od	 to
warów	i	usług,	podatnikami	są	osoby	prawne,	jednostki	
organizacyjne	niemające	osobowości	prawnej	oraz	oso
by	 fizyczne,	 wykonujące	 samodzielnie	 działalność	 go
spodarczą,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 2,	 bez	 względu	 na	 cel	
i	rezultat	takiej	działalności.

Działalność	 gospodarcza	 obejmuje	 wszelką	 działal
ność	 producentów,	 handlowców	 lub	 usługodawców,	
w	tym	podmiotów	pozyskujących	zasoby	naturalne	oraz	
rolników,	a	także	działalność	osób	wykonujących	wolne	
zawody.	Działalność	gospodarcza	obejmuje	w	szczegól
ności	 czynności	 polegające	 na	 wykorzystywaniu	 towa
rów	lub	wartości	niematerialnych	i	prawnych	w	sposób	
ciągły	 dla	 celów	 zarobkowych	 (art.	 15	 ust.	 2	 ustawy	
o	podatku	od	towarów	i	usług).
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Określony	 w	 cytowanej	 ustawie	 zakres	 opodatkowa
nia	podatkiem	od	towarów	i	usług	wskazuje,	iż	warun
kiem	opodatkowania	danej	czynności	jest,	aby	czynność	
podlegającą	 opodatkowaniu	 wykonał	 podmiot,	 który	
dla	tej	właśnie	czynności	będzie	działał	jako	podatnik.

Obowiązek	 tworzenia	 Funduszu	 nakładają	 przepisy	
ustawy	 z	 dnia	 4	 marca	 1994	 r.	 o	 zakładowym	 fundu
szu	 świadczeń	 socjalnych	 (Dz.	 U.	 z	 2012	 r.,	 poz.	 592,	
z	późn.	zm.).

Fundusz	 może	 być	 przeznaczony,	 zgodnie	 z	 art.	 1	
ust.	 1	 ustawy	 o	 zakładowym	 funduszu	 świadczeń	 so
cjalnych,	 na	 finansowanie	 działalności	 socjalnej	 orga
nizowanej	na	rzecz	osób	uprawnionych	do	korzystania	
z	Funduszu,	na	dofinansowanie	zakładowych	obiektów	
socjalnych	 oraz	 na	 tworzenie	 zakładowych	 żłobków,	
klubów	 dziecięcych,	 przedszkoli	 oraz	 innych	 form	 wy
chowania	przedszkolnego.

W	 myśl	 art.	 2	 pkt	 1	 ustawy	 o	 zakładowym	 funduszu	
świadczeń	 socjalnych,	 przez	 działalność	 socjalną	 rozu
mie	się	usługi	świadczone	przez	pracodawców	na	rzecz	
różnych	 form	 wypoczynku,	 działalności	 kulturalno
oświatowej,	sportoworekreacyjnej,	opieki	nad	dziećmi	
w	żłobkach,	klubach	dziecięcych,	przedszkolach	oraz	in
nych	 formach	 wychowania	 przedszkolnego,	 udzielanie	
pomocy	materialnej	–	rzeczowej	lub	finansowej,	a	także	
zwrotnej	lub	bezzwrotnej	pomocy	na	cele	mieszkaniowe	
na	warunkach	określonych	umową.

Osobami	 uprawnionymi	 do	 korzystania	 z	 Funduszu,	
na	podstawie	art.	2	pkt	5	ustawy	o	zakładowym	fundu
szu	 świadczeń	 socjalnych,	 są	 pracownicy	 i	 ich	 rodziny,	
emeryci	 i	 renciści	 –	 byli	 pracownicy	 i	 ich	 rodziny	 oraz	
inne	osoby,	którym	pracodawca	przyznał,	w	regulami
nie,	o	którym	mowa	w	art.	8	ust.	2,	prawo	korzystania	
ze	świadczeń	socjalnych	finansowanych	z	Funduszu.

Z	powołanych	przepisów	wynika,	 iż	zakładowa	dzia
łalność	 socjalna	 dotyczy	 określonych	 rodzajów	 świad
czeń	 pracodawcy	 na	 rzecz	 ww.	 osób	 i	 tylko	 te	 świad
czenia	mogą	być	finansowane	z	zakładowego	funduszu	
świadczeń	 socjalnych.	 Stosownie	 do	 art.	 10	 i	 art.	 12	
ust.	 1	 ustawy	 o	 zakładowym	 funduszu	 świadczeń	 so
cjalnych,	środkami	Funduszu	administruje	pracodawca	
i	gromadzi	je	na	odrębnym	rachunku	bankowym.

Mając	na	uwadze	powyższe	należy	zauważyć,	że	dzia
łania	 pracodawcy	 polegające	 wyłącznie	 na	 dokonaniu	
zakupów	od	osób	trzecich,	których	nabycie	w	całości	na
stępuje	 ze	 środków	 Funduszu	 (takich	 jak	 np.	 wczasów	
dla	pracowników	i	emerytów,	kolonii	i	obozów	dla	dzie
ci	pracowników,	karnetów	uprawniających	do	korzysta
nia	 z	 basenów,	 siłowni	 i	 innych	 obiektów	 sportowych,	
biletów	do	kina,	 teatru,	kompleksowych	usług	polegają
cych	 na	 organizowaniu	 określonej	 imprezy	 kulturalnej)	
w	celu	udostępnienia	ich	osobom	uprawnionym	na	zasa
dach	 wymienionych	 w	 ww.	 ustawie	 o	 zakładowym	 fun
duszu	świadczeń	socjalnych	podejmowane	są	poza	sferą	
prowadzonej	 przez	 pracodawcę	 działalności	 gospodar
czej	 (poza	 sferą	 jego	 aktywności	 jako	 przedsiębiorcy).	
Tym	samym	czynności	te	nie	są	podejmowane	przez	pra
codawcę	 w	 charakterze	 podatnika	 podatku	 od	 towarów	

i	usług.	W	konsekwencji	należy	stwierdzić,	że	w	tym	za
kresie	pracodawca	nie	jest	podatnikiem	tego	podatku.

Powyższe	 odnosi	 się	 również	 do	 sytuacji,	 gdy	 nabyte	
w	 ww.	 sposób	 świadczenia	 współfinansuje	 beneficjent,	
tj.	osoba	uprawniona	do	korzystania	z	Funduszu,	albo
wiem	sam	sposób	finansowania	nie	zmienia	charakteru	
rzeczonych	świadczeń.

Zatem,	 gdy	 pracodawca	 działa	 jako	 administrator	
Funduszu	 i	 dokonuje	 zakupów	 towarów	 i	 usług,	 które	
następnie	 przekazuje	 nieodpłatnie	 lub	 częściowo	 od
płatnie	 pracownikom	 albo	 innym	 osobom	 upoważnio
nym	 do	 korzystania	 z	 Funduszu,	 czynności	 te	 nie	 pod
legają	opodatkowaniu	podatkiem	od	towarów	i	usług.

Powyższe	 wyjaśnienia	 nie	 dotyczą	 czynności	 praco
dawcy	 podejmowanych	 przez	 niego	 w	 ramach	 jego	 ak
tywności	 jako	 przedsiębiorcy	 –	 podatnika	 VAT,	 a	 po
legających	 np.	 na	 świadczeniu	 przez	 pracodawcę,	
w	 związku	 z	 organizacją	 wycieczki	 na	 rzecz	 pracowni
ków,	usługi	transportowej	w	ramach	prowadzonej	dzia
łalności	 gospodarczej,	 finansowanej	 ze	 środków	 Fun
duszu	(w	całości	 lub	części).	Tego	rodzaju	czynności	są	
bowiem	rozliczane	przez	pracodawcę	(podatnika	VAT),	
zgodnie	z	zasadami	ogólnie	obowiązującymi	w	podatku	
od	towarów	i	usług.

W praktyce może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy 
pracodawca-podatnik odliczy VAT naliczony z tytu-
łu towarów, które przeznacza na działalność socjal-
ną. Może się to wiązać ze zmianą przeznaczenia pier-
wotnego tych towarów. W takim jednak przypadku, 
w związku z przekazaniem towarów dla osób upraw-
nionych do świadczeń z funduszu, niezbędne jest na-
liczenie podatku należnego oraz wystawienie faktury 
wewnętrznej lub innego dokumentu wewnętrznego. 
Trzeba też wspomnieć, że taki VAT należny nie bę-
dzie stanowić kosztu podatkowego dla pracodawcy 
(art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o pdof oraz art. 16 
ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o pdop).

1.12. Ewidencja księgowa ZFŚS
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych zwią-

zanych z utworzeniem, zwiększeniem oraz wykorzy-
staniem ZFŚS jest prowadzona za pośrednictwem 
konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. 
Utworzenie i zwiększenia tego funduszu księgowane 
są po stronie Ma, a jego wykorzystanie po stronie Wn.

Ewidencja analityczna prowadzona do tego konta 
(znajdującego się w zespole 8) powinna umożliwić 
ustalenie stanu środków ZFŚS oraz jego zwiększeń 
i zmniejszeń według źródeł pochodzenia środków 
i celów, na które zostały wydatkowane.

Zapłata za świadczenia finansowane z ZFŚS po-
winna być dokonywana poprzez konto zespołu 1 „Ra-
chunek bankowy ZFŚS”. W praktyce, jeśli zapłata zo-
stanie dokonana z rachunku bieżącego pracodawcy, 
zamiast z rachunku ZFŚS – niezbędna jest refundacja 
należnej kwoty.
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Pracodawca określił planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. na poziomie 20,75 (w tym 1 osoba nie-
pełnosprawna). Łączny odpis wynosi 22 881,37 zł. Spółka zobligowana jest do przekazania 75% kwoty do-
konanego odpisu ZFŚS na 2015 r. do 31 maja 2015 r. na wyodrębniony rachunek bankowy, tj. 17 161,02 zł. 
Pozostałą kwotę, tj. 5720,35 zł (obejmującą pozostałą kwotę odpisu podstawowego i kwotę zwiększenia na 
osobę niepełnosprawną), pracodawca zobowiązany będzie przekazać na ten sam rachunek do 30 września 
2015 r.

Ewidencja księgowa
1. Naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS:

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 22 881,37
Ma „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”   22 881,37

2. Rozliczenie odpisów w czasie:
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 22 881,37
Ma „Rozliczenie kosztów” 22 881,37

3. Odpisy dotyczące poszczególnych okresów rozliczeniowych:
Wn „Rozliczenie kosztów”  1 906,78
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”  1 906,78

4. WB – przekazanie 75% kwoty odpisu na rachunek ZFŚS – maj:
Wn „Rachunek bankowy – ZFŚS” 17 161,02
Ma „Rachunek bankowy – bieżący” 17 161,02

5.  WB – przekazanie pozostałej kwoty odpisu na rachunek ZFŚS – wrzesień: 
Wn „Rachunek bankowy – ZFŚS” 5 720,35
Ma „Rachunek bankowy – bieżący” 5 720,35

1

4
2a

2b

3

5

Rozliczenie  
kosztów RMK czynne

Rachunek środków ZFŚS Bieżący rachunek bankowy

ZFŚS
Ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia

Wyjaśnienia:
1. Coroczny podstawowy odpis na ZFŚS.
2a/2b. Odpisy dotyczące okresów rozliczeniowych.
3. Przekazanie środków pieniężnych na rachunek ZFŚS.
4. Odpis wyrównawczy ZFŚS dokonany na koniec roku (podwyższenie wartości funduszu).
5. Odpis wyrównawczy ZFŚS dokonany na koniec roku (zmniejszenie wartości funduszu).

Schemat 2. Ewidencja księgowa odpisów na ZFŚS – ewidencja w zespole 4
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Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia

Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych

1) 22 881,37 22 881,37 (1

Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenie kosztów

2) 22 881,37 1 906,78 (3 3) 1 906,78 22 881,37 (2

Rachunek bankowy ZFŚS Rachunek bankowy bieżący

4) 17 161,02 17 161,02 (4

5) 5 720,35  5 720,35 (5

1.13.  Wybrane świadczenia 
finansowane z ZFŚS  
w księgach rachunkowych

Działalność socjalna w praktyce może być finansowa-
na z różnych źródeł. Jednak ze względów podatkowych 
zdecydowanie najbardziej opłaca się jej finansowanie 
z ZFŚS.

Działalnością socjalną finansowaną z ZFŚS są usługi 
świadczone przez pracodawców na rzecz:
■	  różnych form wypoczynku,
■	  działalności kulturalno-oświatowej,
■	  działalności sportowo-rekreacyjnej,
■	  opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, 

przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego, a także

■	  udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finan-
sowej,

■	  zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszka-
niowe na warunkach określonych umową.
Wydatków pracodawcy na działalność socjalną, 

o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, nie zalicza się do kosztów uzy-
skania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów 
są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie 
z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych (art. 16 ust. 1 pkt 45 updop, art. 23 ust. 1 
pkt 42 updof). Kosztem uzyskania przychodów są 
też odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu prze-
pisów o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych obciążają koszty działalności pracodawcy, je-
żeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych 
odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek 
funduszu (art. 16 ust. 1 pkt 9 updop, art. 23 ust. 1 
pkt 7 updof).

!
  UWAGA

Dopiero  przekazanie  środków  pieniężnych 
z rachunku bieżącego na wyodrębniony rachu-

nek bankowy funduszu uprawnia pracodawcę do zali-
czenia wartości  tych odpisów  i zwiększeń do kosztów 
podatkowych. Odpisy i zwiększenia są kosztem podat-
kowym  bez  względu  na  to,  czy  pracodawca  jest  zobo-
wiązany do tworzenia funduszu, czy tworzy go dobro-
wolnie.

Tabela 5. Ewidencja wykorzystania ZFŚS

Nazwa operacji Wn Ma

1 2 3

Wypłacone zapomogi Zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych

Rozrachunki z pracowni-
kami (lub Pozostałe rozra-
chunki)
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1 2 3

Umorzone pożyczki przyznane z funduszu Rozrachunki z pracowni-
kami (lub Pozostałe rozra-
chunki)

Zakup usług socjalnych (np. bilety na imprezy kultu-
ralno-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne, organiza-
cja imprez integracyjnych)

Rozrachunki z dostaw ca-
mi

Zakup bonów, talonów, kuponów towarowych itp. Rozrachunki z dostaw ca-
mi

Zakup rzeczy przeznaczonych na paczki (lub zwrot 
pieniędzy za ich zakup przez osobę uprawnioną)

Rozrachunki z dostawca-
mi (lub Pozostałe rozra-
chunki np. z pracownika-
mi)

Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów so-
cjalnych

Pozostałe przychody ope-
racyjne

Zapłata za wymienione powyżej towary i usługi.
Jeżeli zapłata nastąpiła z rachunku bankowego bieżą-
cego lub kasy, wymagane jest przesunięcie (przeka-
zanie) środków pieniężnych z wydzielonego rachun-
ku bankowego funduszu

Rozrachunki z dostawca-
mi (w pewnych okolicznoś-
ciach Pozostałe rozrachunki 
lub Rozrachunki z pracow-
nikami)

Rachunek bankowy – ZFŚS

Dopłaty do wypoczynku pracowników i członków ich 
rodzin

Zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych

Rozrachunki z pracowni-
kami

1.13.1.  Bony towarowe, talony, kupony

Bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wy-
miany na towary lub usługi podlegają opodatkowaniu 
w pełnej wysokości, nawet jeżeli ich zakup został sfi-
nansowany w 100% ze środków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Jeżeli jednak na ich zakup zosta-
ły wydatkowane środki funduszu, wartość bonów, talo-
nów i innych znaków, które uprawniają do ich wymiany 
na towar lub usługi, otrzymanych przez pracownika, nie 

stanowi podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne.

Ponieważ bony, talony, kupony itp. znaki oraz 
inne świadczenia rzeczowe nie mają postaci pienięż-
nej, podatek dochodowy naliczony od wartości tych 
świadczeń zmniejsza kwotę wynagrodzenia z tytułu 
umowy o pracę. Potrącenie to może nastąpić w mie-
siącu, w którym pracownik odebrał bon, kupon, ta-
lon lub inne świadczenie rzeczowe podlegające opo-
datkowaniu.

 
Tabela 6. Ewidencja przekazania bonów

Nazwa operacji Wn Ma

Potrącenie podatku dochodowego Rozrachunki z pracownika-
mi

Rozrachunki publiczno-
prawne – podatek docho-
dowy od osób fizycznych

Wypłata wynagrodzenia po potrąceniu podatku Rozrachunki z pracownika-
mi

Rachunek bankowy bie-
żący

Przesunięcie środków z rachunku ZFŚS Rachunek bankowy bie-
żący

Rachunek bankowy – ZFŚS

Finansowanie zakupu bonów z ZFŚS oznacza ko-
nieczność zmniejszenia środków tego funduszu. Ze 
względu na fakt, że tworzenie ZFŚS wymaga też wyod-

rębnienia odpowiadających wartości funduszu środków 
pieniężnych na odrębnym rachunku bankowym, zapłata 
za bony powinna nastąpić z rachunku bankowego ZFŚS.
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Jednostka kupiła ze środków ZFŚS 100 bonów o jednostkowej wartości 50 zł, czyli za kwotę wynoszącą ogó-
łem 5000 zł. Ze względu na zróżnicowaną sytuację materialną poszczególnych osób uprawnionych do świad-
czeń z ZFŚS postanowiono, że 10 emerytów otrzyma bony o wartości 100 zł (łącznie 20 bonów za 1000 zł), 
a 20 pracowników otrzyma bony o wartości 200 zł (łącznie 80 bonów za 4000 zł). Obliczono zaliczkę na poda-
tek dochodowy od bonów towarowych o łącznej wartości 4000 zł (bony przekazane emerytom korzystają ze 
zwolnienia od podatku dochodowego). Łączna zaliczka na podatek dochodowy do potrącenia z pozostałych 
wynagrodzeń pracowników wynosi: 4000 x 18% = 720 zł (dla uproszenia pominięto kwotę wolną od podatku  
oraz koszty uzyskania przychodu). Dodatkowo sprzedawca bonów obciążył nabywcę 5% prowizją w wysokoś-
ci netto 250 zł. Na tę kwotę wystawił też fakturę VAT ze stawką 23%.

Ewidencja księgowa
1. WB – zapłata za bony towarowe oraz prowizję: 5307,50 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami”  5 307,50
Ma „Rachunek bankowy bieżący” 5 307,50 

2. WB – refundacja środków z rachunku ZFŚS: 5000 zł
Wn „Rachunek bankowy bieżący”  5 000,00 
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS”  5 000,00 

3. Nota obciążeniowa – rozliczenie zakupu bonów: 5000 zł
Wn „Rozliczenie zakupu”  5 000,00
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 5 000,00

4. Faktura VAT – prowizja za zakup bonów towarowych:
a) wartość: 250 zł
b) 23% VAT: 57,50 zł
c) wartość brutto: 307,50 zł
Wn „Inne świadczenia na rzecz pracowników”  307,50 
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 307,50 

5.  PK – zarachowanie wartości przekazanych bonów w cenie zakupu w ciężar ZFŚS, zgodnie z imienną listą 
potwierdzającą odbiór bonów: 5000 zł
Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”  5 000,00
Ma „Rozliczenie zakupu”  5 000,00

6. PK – podatek dochodowy od wartości przekazanych bonów dla pracowników: 720 zł
Wn „Rozrachunki z pracownikami”  720,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 720,00

Rozrachunki z dostawcami Rachunek bankowy bieżący

1) 5 307,50 5 000,00 (3 2) 5 000,00 5 307,50 (1

  307,50 (4

Rachunek bankowy ZFŚS Rozliczenie zakupu

Sp.) X 5 000,00 (2 3) 5 000,00 5 000,00 (5

Inne świadczenia na rzecz pracowników
Zakładowy Fundusz  

Świadczeń Socjalnych

3) 307,50 5) 5 000,00 X (Sp.
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Rozrachunki z pracownikami
Rozrachunki publicznoprawne  

– PDOF

6) 720,00 720,00 (6

!
  UWAGA

Koszty  prowadzenia  rachunku  bankowego 
z wyodrębnionymi środkami ZFŚS, wszelkiego 

typu prowizje bankowe czy opłaty za prowadzenie ra-
chunku nie zmniejszają funduszu, lecz są kosztem dzia-
łalności operacyjnej pracodawcy jako usługi obce.

1.13.2. Pożyczki
Po spełnieniu kryteriów socjalnych (doprecyzowa-

nych w regulaminie ZFŚS), na wniosek pracownika 
lub innej osoby upoważnionej, o której mówi usta-
wa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
udzielana jest pożyczka. Działalnością socjalną jest 
bowiem m.in. udzielanie pomocy materialnej, rze-
czowej lub finansowej, oraz zwrotnej lub bezzwrotnej 
pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określo-
nych umową.

Pożyczka zwrotna nie powoduje powstania po stronie 
pożyczkobiorcy przychodu podatkowego. Jej umorze-
nie, stanowiąc nieodpłatne świadczenie, jest już jednak 
przychodem podatkowym. Pożyczka może zostać umo-
rzona w całości lub części. Umorzona pożyczka udzie-
lona ze środków zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych, jak wszystkie świadczenia finansowane ze 
środków przeznaczonych na cele socjalne realizowane 
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
nie stanowi podstawy do ustalania składek na ubezpie-
czenie społeczne i zdrowotne.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią żad-
ne świadczenia finansowane ze środków przeznaczo-
nych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, i to bez względu na ich wyso-
kość (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe, § 2 ust. 1 pkt 19 oraz art. 81 ust. 1 

ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Należy zwrócić uwagę, że umorzona pożyczka może 
w pewnych okolicznościach zostać uznana (przekształ-
cona) za zapomogę, jeżeli spłata pożyczki jest niemoż-
liwa ze względu na okoliczności losowe niezależne od 
pożyczkobiorcy.

Udzielane pożyczki mogą być oprocentowane lub nie-
oprocentowane. Oprocentowanie może być rynkowe 
lub niższe niż oferowane przez podmioty profesjonal-
nie udzielające pożyczek bądź kredytów. Czy fakt niepo-
bierania odsetek lub ich niższe oprocentowanie stanowi 
dla pożyczkobiorcy nieodpłatne świadczenie? Opinie są 
różne. Wydaje się jednak, że utworzenie zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych nie ma celu zarobkowe-
go, lecz pomoc socjalną dla osób uprawnionych (pra-
cowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych 
pracowników i ich rodziny, oraz innych osób, którym 
pracodawca przyznał prawo korzystania ze świadczeń 
socjalnych finansowanych z funduszu), o czym decydu-
je regulamin funduszu.

!
  UWAGA

Kwestie  wysokości  pożyczki,  terminu  spłaty, 
ewentualnego  oprocentowania  i  innych  wa-

runków zostają określone w umowie zawartej z osobą 
uprawnioną do korzystania z funduszu.

Pożyczki udzielone z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych są zwolnione z podatku od czynnoś-
ci cywilnoprawnych (art. 9 pkt 10e ustawy z 9 wrześ-
nia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych). 
Oznacza to jednocześnie, że pożyczki udzielone pra-
cownikowi ze środków bieżących pracodawcy podlegają 
temu podatkowi, przy czym znajduje tutaj zastosowanie 
pkt 10d, zgodnie z którym z opodatkowania zwolnione 
są pożyczki do 5000,00 zł od jednego podmiotu w ciągu 
trzech kolejnych lat.

 
Tabela 7. Ewidencja księgowa związana z udzieleniem pożyczek z ZFŚS

Nazwa operacji Wn Ma Uwagi

1 2 3 4

Udzielenie pożyczki = 
wypłata świadczenia

Rozrachunki z pracowni-
kami (lub Pozostałe roz-
rachunki)

Rachunek bankowy – ZFŚS Konto rozrachunkowe uza-
leżnione jest od podmiotu 
będącego pożyczkobiorcą

Spłata pożyczki (rata lub 
jednorazowo)

Rachunek bankowy – ZFŚS Rozrachunki z pracowni-
kami (lub Pozostałe roz-
rachunki)

Spłata pożyczki może być 
potrącana bezpośrednio 
z wynagrodzenia, ale wy-



Świadczenia na rzecz pracowników  – ZFŚS

28 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETy PRAWNEj nr  4  (866)

1 2 3 4

łącznie za zgodą pracow-
nika wyrażoną na piśmie 
(art. 91 § 1 Kodeksu pracy)

Spłata odsetek od po-
życzki

Rachunek bankowy – ZFŚS Zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych

 

Umorzenie pożyczki Zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych

Rozrachunki z pracowni-
kami (lub Pozostałe roz-
rachunki)

 

Pobranie podatku docho-
dowego od osób fizycz-
nych z tytułu umorzenia 
pożyczki

Rozrachunki z pracowni-
kami (lub Pozostałe roz-
rachunki)

Rozrachunki publiczno-
prawne – podatek docho-
dowy od osób fizycznych

Wartość nieodpłatnego 
świadczenia zwiększa pod-
stawę opodatkowania wy-
nagrodzenia za miesiąc, 
w którym podjęto decyzję 
o umorzeniu pożyczki

Wartość pożyczek, których spłata jest zagrożona, bez 
względu na to, czy są finansowane z ZFŚS czy ze środ-

ków obrotowych, może stanowić podstawę odpisu aktu-
alizującego.

PrZyKład 20

W lutym 2015 r. ze środków ZFŚS udzielono pracownikowi pożyczkę w wysokości 6000 zł. Pożyczka spłaca-
na jest przez pracownika w równych miesięcznych ratach w wysokości 250 zł (pożyczka udzielona na 2 lata), 
począwszy od marca 2015 r. Po pewnym czasie pracownik wystąpił z wnioskiem o umorzenie części pożyczki 
w wysokości 1000 zł. Od umorzonej kwoty naliczono podatek dochodowy w wysokości: 1000 zł × 18% = 180 zł 
(przy założeniu, że KUP i kwota zmniejszająca podatek zostaną uwzględnione w liście płac za dany miesiąc), 
który potrącono z wynagrodzenia.

Ewidencja księgowa
1. Udzielenie pożyczki:

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 6 000
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 6 000

2. Spłata przez pracownika pierwszej raty pożyczki za marzec 2015 r.:
Wn „Rachunek bankowy ZFŚS” 250
Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 250

3. Umorzenie części pożyczki:
Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 1 000
Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 1 000

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony od umorzonej kwoty:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 180
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 180

Pozostałe rozrachunki z pracownikami Rachunek bankowy ZFŚS

1) 6 000    250 (2 2) 250 6 000 (1

1 000 (3

Rozrachunki z pracownikami Rozrachunki publicznoprawne – PDOF

4) 180 180 (4
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Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych

3) 1 000

1.13.3. Zapomogi

Ze środków ZFŚS może być udzielana pomoc mate-
rialna – rzeczowa lub finansowa. Pracodawca może 
więc z tego funduszu sfinansować  zapomogi dla pra-
cowników. Powinien mieć jednak na uwadze, że po-
moc z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzin-
nej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania 
z tego funduszu. Odpowiedni zapis o przyznawaniu 
takiego rodzaju pomocy powinien znaleźć się w po-
stanowieniach zakładowego regulaminu gospodaro-
wania środkami ZFŚS, obowiązującego u pracodawcy. 

Zapomoga losowa wypłacona pracownikowi ze środ-
ków ZFŚS w związku z jego trudną sytuacją materialną 
może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 
ust. 1 pkt 67 updof. Przepis ten zwalnia bowiem od po-
datku wartość otrzymanych przez pracownika w związ-
ku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa 
w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzy-
manych przez niego w tym zakresie świadczeń pienięż-
nych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub fun-

duszy związków zawodowych, ale wyłącznie do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. 

Jeżeli zatem kwota zapomogi losowej łącznie z pozo-
stałymi świadczeniami pieniężnymi i rzeczowymi prze-
kracza kwotę wolną od opodatkowania, tj. 380 zł, to 
nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym. Natomiast zapomogi otrzymane 
w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwo-
ty 2280 zł, są wolne od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 26 
updof).

Zapomoga wypłacona ze środków ZFŚS w ramach 
prowadzonej działalności socjalnej nie stanowi podsta-
wy naliczenia składek społecznych i zdrowotnej.

!
  UWAGA

Najistotniejsza przy wypłatach takich zapomóg 
jest  kwestia  dowodowa,  o  którą  pracodawca  

jako  płatnik  musi  zadbać,  gromadząc  stosowne  doku-
menty i oświadczenia.

PrZyKład 21

W kwietniu 2015 r. pracownik otrzymał zapomogę losową w wysokości 2000 zł. Suma wszystkich świadczeń 
rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS i wypłaconych pracownikowi od początku roku przekroczy-
ła już kwotę 380 zł, w związku z czym od wypłaconego świadczenia pobrano zaliczkę na podatek dochodowy 
w wysokości 18%, tj. 2000 zł x 18% = 350 zł (przy założeniu, że KUP i kwota zmniejszająca podatek zostaną 
uwzględnione w liście płac za kwiecień), którą potrącono w momencie wypłaty zapomogi.

Ewidencja księgowa
1. Przyznanie pracownikowi zapomogi losowej

Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 2 000
Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 2 000

2. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: 2000 × 18% = 350 zł
Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 350
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 350

3. Wypłata zapomogi losowej
Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 1 650
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 1 650

4.  Potrącona w momencie wypłaty zapomogi zaliczka na podatek dochodowy podlegać będzie odprowadze-
niu na rachunek urzędu skarbowego. W przypadku zapłaty dokonanej z rachunku bankowego ZFŚS zda-
rzenie to podlegać będzie ewidencji zapisem:
Wn „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 350
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 350

Jeśli jednak zaliczka ta zostanie przekazana do urzędu skarbowego z rachunku podstawowego jednostki – na-
leży dokonać refundacji tej kwoty z konta ZFŚS:

Wn „Rachunek bankowy bieżący”,
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS”.
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Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

Pozostałe rozrachunki 
z pracownikami

1) 2 000 2) 350 2 000 (1

3) 1 650

Rozrachunki publicznoprawne – PDOF Rachunek bankowy ZFŚS

4) 350 350 (2 1 650 (3

  350 (4

1.13.4. Świadczenia rzeczowe

Pojęcie świadczenia rzeczowego nie zostało ustawo-
wo zdefiniowane. Rzeczy to wszelkie przedmioty ma-
terialne (art. 45 Kodeksu cywilnego). W praktyce są to 
paczki, opał na zimę, wyprawki szkolne, bilety do kina, 
teatru, na siłownię, basen itp.

!
  UWAGA

Nie uznaje się za świadczenia rzeczowe dopłat 
do  wypoczynku,  organizacji  imprez  sporto-

wych i integracyjnych.

Wszelkie przysporzenia majątkowe otrzymane od pra-
codawcy stanowią przychody z pracy i jako takie podle-
gają opodatkowaniu. Jednak art. 21 ust. 1 pkt 67 tej usta-
wy zwalnia z opodatkowania wartość otrzymanych przez 
pracownika w związku z finansowaniem działalności so-
cjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz 
otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pie-
niężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy 
związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

!
  UWAGA

Świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony 
i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na 

towary lub usługi. Bony, talony i inne znaki uprawniają-
ce do ich wymiany na towary lub usługi podlegają opo-
datkowaniu od każdej wartości.

Dlatego, aby pracownik mógł skorzystać z tego zwol-
nienia, muszą zostać spełnione następujące warunki:
■	  otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe 

lub pieniężne mają związek z prowadzoną przez pra-
codawcę działalnością socjalną,

■	  świadczenia te są sfinansowane w 100% ze środków 
ZFŚS,

■	  kwota zwolnienia wynosząca 380 zł nie dotyczy 
pojedynczego świadczenia, lecz jest rozpatrywana 
rocznie.
Wszelkie świadczenia (pieniężne i rzeczowe, w tym 

zapomogi) otrzymywane przez emerytów lub renci-
stów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem 
pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 
spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków 
zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof) 
są zwolnione od podatku dochodowego.

PrZyKład 22

Z okazji świąt Bożego Narodzenia spółka zakupiła dla pracowników i ich dzieci paczki o łącznej wartości 
3000 zł. Zakup sfinansowano ze środków ZFŚS. Przyznawanie paczek uzależniono od sytuacji materialnej 
pracowników, a ich odbiór pracownicy potwierdzili podpisami. U wszystkich pracowników wartość świadczeń 
przekroczyła ustawowy limit 380 zł. W związku z tym pracodawca pobrał od każdego pracownika podatek do-
chodowy obliczony od wartości paczki. Dla uproszczenia przyjęto jednolity podatek dla wszystkich pracowni-
ków w wysokości 18%. Podatek został potrącony na koniec miesiąca z wynagrodzenia.

Ewidencja księgowa
1. Faktura za zakup paczek (wartość brutto):

Wn „Rozliczenie zakupu”  3 000
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Wn „Rozrachunki z dostawcami”  3 000
2. Wydanie paczek pracownikom:

Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”  3 000
Ma „Rozliczenie zakupu”  3 000

3. Zapłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bankowego ZFŚS:
Wn „Rozrachunki z dostawcami”  3 000
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS”  3 000

4  Naliczenie oraz potrącenie podatku: 3000 x 18% = 540 zł (przy założeniu, że KUP i kwota zmniejszająca 
podatek zostaną uwzględnione w liście płac za dany miesiąc, tu: grudzień):
Wn „Rozrachunki z pracownikami”  540
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF”  540

Rozliczenie zakupu Rozrachunki z dostawcami

1) 3 000 3 000 (2 3) 3 000 3 000 (1

Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych Rachunek bankowy ZFŚS

2) 3 000 3 000 (3

Rozrachunki z pracownikami Rozrachunki publicznoprawne – PDOF

4) 540 540 (4

1.13.5. Dofinansowanie wypoczynku

Pracodawca może w ramach utworzonego zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowywać 
różne formy wypoczynku osób uprawnionych do ko-
rzystania z funduszu, tj. przede wszystkim pracowni-
ków, rodzin pracowników, w tym dzieci i młodzież do 
lat 18.

!
  UWAGA

O szczegółowych kryteriach przyznawania do-
płat rozstrzyga regulamin.

Generalnie otrzymane dofinansowanie stanowi 
przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. 
Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, 
wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez 
pracownika w związku z finansowaniem działalności 
socjalnej (o której mowa w przepisach o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych), rzeczowych świad-
czeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze 
środków zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych lub funduszy związków zawodowych, łącznie 

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 380 zł.

Natomiast dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży 
finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych są zwolnione z opodatkowania w pełnej wysokoś-
ci, pod warunkiem że:
■	 dziecko pracownika (lub innej osoby uprawnio-

nej według regulaminu ZFŚS) nie ukończyło 
18. roku życia,

■	 wypoczynek zorganizowany został przez podmiot 
prowadzący działalność w tym zakresie (np. biuro po-
dróży, szkoła, klub sportowy, kościół itp., pojęcie na-
leży rozumieć szeroko),

■	 dofinansowanie dotyczy:
–  wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym rów-

nież połączonego z nauką, czyli wypoczynku, oraz 
przejazdów związanych z tym wypoczynkiem,

–  pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach 
leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkole-
niowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejaz-
dów związanych z pobytem na leczeniu.

Tak więc opodatkowanie dopłat do wczasów podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych zależy od:
■	 kogo dotyczy dofinansowanie,
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■	  kwoty dofinansowania,
■	  wartości otrzymanych w ciągu roku świadczeń rze-

czowych i pieniężnych,
■	  źródła, z którego pochodzą środki na dofinansowanie 

wypoczynku.

Dopłaty do wypoczynku finansowane z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-
wotne.

 

Tabela 8. Ewidencja dopłat do wypoczynku finansowanych z ZFŚS

Nazwa operacji Wn Ma Uwagi

Potrącenie podatku docho-
dowego

Rozrachunki z pracownika-
mi

Rozrachunki publiczno-
prawne – podatek docho-
dowy od osób fizycznych

Założenie: dofinansowa-
nie dotyczy pracowni-
ka lub członków jego ro-
dziny

Wypłata świadczenia po 
potraceniu podatku

Rozrachunki z pracownika-
mi

Rachunek bankowy Jeżeli wypłata dopłaty 
do wypoczynku nastąpiła 
łącznie z wynagrodzeniem 
lub z rachunku bankowego 
bieżącego, musi nastąpić 
przesunięcie środków mię-
dzy rachunkami

Ewentualne przesunięcie 
środków z rachunku ZFŚS

Rachunek bankowy bieżą-
cy

Rachunek bankowy – ZFŚS

 

PrZyKład 23

Pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat w normalnych warunkach pracy przysługuje wynagrodze-
nie za pracę w wysokości 3000 zł brutto. Wynagrodzenie płatne jest ostatniego dnia danego miesiąca. 
W kwietniu jednostka wypłaciła pracownikowi tzw. wczasy pod gruszą w wysokości 1093,93 zł. Wartość 
świadczenia doliczono do wynagrodzenia za kwiecień. Koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł, 
a kwota wolna od podatku – 46,33 zł. Dotychczasowa wartość świadczeń uzyskanych przez tego pracow-
nika przekroczyła ustawowy limit 380 zł. W związku z tym cała kwota otrzymanego dofinansowania pod-
lega opodatkowaniu pdof. Rozliczenie składkowo-podatkowe tego pracownika za kwiecień przedstawio-
no w tabeli 9.

Tabela 9. Rozliczenia składkowo-podatkowe za kwiecień

Wyszczególnienie Kwota w zł

Wynagrodzenie za pracę 3000,00

Świadczenie urlopowe 1093,93

Składka na ubezpieczenie społeczne: (3000,00 zł x 13,71%) = 411,30 zł 411,30

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (3000,00 zł – 411,30 zł) × 9% = 232,98 zł 232,98

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: (3000,00 zł  – 411,30 zł) × 7,75% = 
= 200,62 zł

200,62

Zaliczka na podatek dochodowy: 3000,00 zł + 1093,93 zł – 411,30 zł – 111,25 zł = 3571,38 zł × 
× 18% = 642,85 zł – 46,33 zł = 596,52 zł

596,52

Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu: 596,52 zł – 200,62 zł = 396,00 zł 396,00

Łączne wynagrodzenie do wypłaty w kwietniu: (3000 zł + 1093,93 zł) – (411,30 zł + 232,98 zł + 
+ 394,00 zł) = 3053,65 zł

3053,65
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Ewidencja księgowa
1. Lista płac za kwiecień:

a) świadczenie urlopowe
Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”  1 093,93
Ma „Rozrachunki z pracownikami”  1 093,93

b) wynagrodzenie
Wn „Koszty wynagrodzeń”  3 000,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami”  3 000,00

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
Wn „Rozrachunki z pracownikami”  396,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF”  396,00

3. Ubezpieczenie społeczne: 
Wn „Rozrachunki z pracownikami”  411,30
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS”  411,30

4. Ubezpieczenie zdrowotne:
Wn „Rozrachunki z pracownikami”  232,98
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS”  232,98

5. Wypłata wynagrodzenia oraz świadczenia urlopowego:
Wn „Rozrachunki z pracownikami”  3 053,65
Ma „Rachunek bankowy bieżący”  3 053,65

6. Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami:
Wn „Rachunek bankowy bieżący”  1 093,93
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS”  1 093,93

Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych Rozrachunki z pracownikami

1a) 1 093,93 2) 396,00 1 093,93 (1a

3) 411,30 3 000,00 (1b

4) 232,98

5) 3 053,65

Koszty wynagrodzeń Rozrachunki publicznoprawne – PDOF

1b) 3 000,00  396,00 (2

Rozrachunki publicznoprawne – ZUS Rachunek bankowy bieżący

411,30 (3 6) 1 093,93 3 053,65 (5

232,98 (4

Rachunek bankowy ZFŚS
1 093,93 (6
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PrZyKład 24

Pracownik spółki wystąpił o dofinansowanie kolonii letnich dla swojego dziecka. W tym celu przedłożył 
rachunek na kwotę 1000 zł wystawiony przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania 
wypoczynku dla dzieci. Według regulaminu pracownikowi przysługuje dofinansowanie w wysokości 80% 
wartości kolonii, tj.: 1000 zł × 80% = 800 zł. Dofinansowanie kolonii małoletnich dzieci ze środków ZFŚS 
nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne. Pracodawca przelał na konto pracownika przysługującą mu kwotę. Pieniądze przekazano 
z rachunku bankowego ZFŚS.

Ewidencja księgowa
1. Przyznanie pracownikowi dofinansowania na kolonie letnie:

Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 800
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 800

2. Wypłata dofinansowania: 
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 800
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 800
Gdyby wypłata dofinansowania nastąpiła z rachunku bieżącego jednostki, wówczas należy przesunąć środ-
ki między rachunkami:
Wn „Rachunek bankowy bieżący” 800
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 800

Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych Rozrachunki z pracownikami

1) 800 2) 800 800 (1

Rachunek bankowy ZFŚS

800 (2

1.13.6. Imprezy integracyjne
W praktyce dość często, głównie ze względu na mo-

tywacyjny charakter, pracodawcy decydują się na zor-
ganizowanie wyjazdu integracyjnego (np. majówki). 
Taka forma rekreacji może być połączona z udziałem 
w szkoleniach, konferencjach. Pracodawcy chcą w ten 
sposób integrować załogę, pobudzając ją do jeszcze lep-
szej, bardziej efektywnej pracy. Firmy wybierają różne 
źródła finansowania takiego wyjazdu. Jednym ze spo-

sobów może być finansowanie wyjazdu integracyjnego 
ze środków ZFŚS.

Uzyskanie przez pracownika korzyści w postaci pokrycia 
przez pracodawcę całości lub części kosztu majówki będzie 
uznane za przychód pracownika. Przychód ten w przypad-
ku pokrycia kosztów wyjazdu ze środków ZFŚS – może 
korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 67 updof) łącznie do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. 

PrZyKład 25

Spółka zorganizowała majówkowy wyjazd integracyjny dla swoich pracowników sfinansowany częściowo ze 
środków ZFŚS. Pracownicy o najniższych dochodach nie ponosili kosztów wyjazdu. Udział pozostałych pra-
cowników w kosztach wyjazdu ustalono na poziomie 20%, co stanowiło sumę 5000 zł (kwestię naliczania 
i księgowania pdof pominięto).
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Ewidencja księgowa
1.  Zakup usługi transportowej – wartość netto 2000 zł, VAT 23% – 460 zł, wartość brutto 2460 zł:

Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 2 460
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2 460

2.  Zakup usługi hotelowej wraz z wyżywieniem – wartość netto 10 000 zł, VAT 23% – 2300 zł, wartość  
brutto 12 300 zł:
Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 12 300
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 12 300

3.  Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby konferencji przeprowadzonej podczas wyjazdu integracyjnego 
– wartość netto 3000 zł, VAT 23% – 690 zł, wartość brutto 3690 zł:
Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 3 690
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 3 690

4. Uregulowanie zobowiązań z tytułu faktur:
Wn „Rozrachunki z dostawcami” 18 450
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 18 450

5. Nota obciążeniowa na pracowników za udział w wyjeździe integracyjnym – wartość 5000 zł:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 5 000
Ma „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 5 000

6. Zapłata przez pracowników noty obciążeniowej – 5000 zł:
Wn „Rachunek bankowy ZFŚS” 5 000
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 5 000

Rozrachunki z dostawcami
Zakładowy Fundusz  

Świadczeń Socjalnych

4) 18 450  2 460 (1 1) 2 460   X (Sp.

12 300 (2 2) 12 300 5 000 (5

 3 690 (3 3) 3 690

Rachunek bankowy ZFŚS Rozrachunki z pracownikami

Sp.) X 18 450 (4 5) 5 000 5 000 (6

6) 5 000

PODSTAWA PRAWNA
■	  art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  –  j.t.  Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 251,

■	  art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 45 i 55 ustawy z 15 lutego 
1992  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  –  j.t. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211,

■	  art. 2 pkt 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 8 ust. 1, 
art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 111,

■	  § 2 ust. 1 pkt 19–21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106; 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1967.

2.  Świadczenia finansowane 
ze środków obrotowych

Świadczenia dla pracowników mogą być również fi-
nansowane ze środków obrotowych firmy. Taka sytu-
acja będzie miała miejsce wówczas, gdy pracodawca 
nie tworzy ZFŚS lub gdy fundusz ten co prawda u nie-
go występuje, ale przyznawane świadczenia są doko-
nywane z pominięciem kryterium socjalnego, tj. bez 
uwzględniania sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej pracowników, wobec czego pracodawca fi-
nansuje je ze środków obrotowych.
Ze środków obrotowych pracodawcy finansują naj-
częściej następujące wydatki:
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■   świadczenia zdrowotne, opieka medyczna, szcze-
pienia ochronne,

■   szkolenia, dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych,

■   bilety na dojazd do pracy, transport do pracy,
■   wydatki związane z obchodami jubileuszy zakłado-

wych, wigilie firmowe,
■   ubezpieczenia na życie czy emerytalne,
■   prowadzenie przyzakładowego żywienia zbioro-

wego, stołówki, restauracji, dofinansowanie obia-
dów itp.

2.1.  Nieodpłatne świadczenia  
na rzecz pracowników w wyroku  
Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wyrokiem in-
terpretacyjnym, który zawiera wskazówki, jak stoso-
wać przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (dalej: ustawa o pdof) w zakresie ustalania 
przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wytyczne 
Trybunału pozwalają precyzyjniej niż do tej pory odróż-
niać świadczenia opodatkowane od niepodlegających 
podatkowi. Jeżeli pracodawca ma pewność, że zgodnie 
z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego nie ma moż-
liwości rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych 
świadczeń i w związku z tym nie pobierze zaliczki na 
podatek od takiego świadczenia, to podczas ewentual-

nego sporu w tym zakresie przed WSA lub NSA powi-
nien powołać się na ten wyrok i złożyć wniosek o zasto-
sowanie sposobu interpretacji przepisów, który będzie 
zgodny z Konstytucją.

!
  UWAGA

Trybunał  Konstytucyjny  w  wyroku  z  8  lipca 
2014  r.  (K  7/13)  określił,  jak  należy  stosować 

przepisy ustawy o pdof w zakresie ustalania przychodu 
z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

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

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

Schemat 3. Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych

Przykładowym świadczeniem może być możliwość 
korzystania z siłowni znajdującej się w firmie, do 
której mają dostęp zarówno pracownicy, współpra-
cownicy, jak i stali klienci.

TAK, kwota świadczenia 
stanowi przychód dla 
pracownika.

Przykładowe świadcze-
nie wskazane przez Try-
bunał:
■  wartość pakietu me-

dycznego,
■  wartość karty sporto-

wej,
■  dodatkowe ubezpie-

czenia dla pracownika,
■  korzystanie z samo-

chodu czy sprzętu  
będącego własnością 
pracodawcy,

■  dowóz pracownika do 
pracy.

Jeżeli odpowiedź TAK i NIE, to należy przyjąć, że 
kwota świadczenia nie stanowi przychodu dla pra-
cownika.

NIE, kwota świadczenia nie 
stanowi przychodu dla pracow-
nika.

Przykład świadczeń wska - 
zanych przez Trybunał:
■  uczestnictwo w szkole-

niach, konferencjach, 
wyjazdach integracyj-
nych, wigiliach firmo-
wych, imprezach jubi-
leuszowych,

■  wartość ubezpieczenia 
niezbędnego do wyko-
nywania pracy.

Opodatkowanie dodatkowych świadczeń dla 
pracownika zależy od tego, czy: 
1)  pracownik wyraził zgodę na otrzymanie świad-

czenia i podjął decyzję o skorzystaniu z niego? 
2)  świadczenie zostało spełnione w interesie pra-

cownika i pracownik wydałby na nie własne 
środki, gdyby pracodawca go nie zapewnił? 

3)  otrzymane świadczenie powoduje po stronie 
pracownika ekonomicznie wymierną korzyść 
– w postaci realnego zwiększenia aktywów lub 
zaoszczędzenia wydatku? 

4)  świadczenie ma charakter zindywidualizowa-
ny, a nie abstrakcyjny? 
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Ze względu na to, że art. 12 ust. 1 ustawy o pdof 
obejmuje bardzo szeroki zakres zdarzeń powodujących 
przysporzenie majątkowe, często jest automatycznie 
stosowany przez organy podatkowe. Przyjmują one, 
że każde świadczenie pracodawcy na rzecz pracowni-
ka zarówno nieodpłatne, jak i fakultatywne jest opo-
datkowane. Trybunał nie zgodził się z tym stanowi-
skiem. Sędziowie uznali, że mimo bardzo szerokiego 
rozumienia przychodów ze stosunku pracy nie każde 
świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pra-
cownika bez ustalonej za nie zapłaty podlega opodat-
kowaniu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien spowo-
dować zmianę sposobu przeprowadzania dowodów 
przez organy podatkowe. Istotne jest nie to, czy praco-
dawca zapewnił pracownikowi świadczenie nieodpłat-
ne, ale czy pracownik faktycznie z niego skorzystał i sta-
nowiło ono dla niego wymierną korzyść.

2.1.1.  Wynagrodzenie za pracę  
a świadczenia nieodpłatne  
według Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny dokonał wyraźnego podziału 
świadczeń otrzymywanych przez pracownika do celów 
ustalenia przychodu, na:
■	  wypłatę pensji oraz
■	  przekazanie nieodpłatnego świadczenia.

Pracodawcy w sporach z organami podatkowymi po-
winni wskazywać na ten podział. W przypadku pensji 
bez znaczenia jest to, czy została ona odebrana, jeżeli 
pracownik miał taką możliwość. Wypłata wynagrodze-
nia nie musi mieć cech realnego świadczenia, aby pra-
codawca miał obowiązek pobrać od niej zaliczkę na po-
datek. Pracownik nie musi zatem odebrać pensji, aby 
z tego tytułu powstał po jego stronie przychód. Inaczej 
jest w przypadku świadczeń nieodpłatnych – aby były 
doliczone do przychodu i opodatkowane, pracownik 
musi je otrzymać. Trybunał stwierdził, że: 

(...) świadczenia	 w	 naturze	 i	 inne	 nieodpłatne	 świad
czenia	 –	 w	 przeciwieństwie	 do	 pieniędzy	 i	 wartości	 pie
niężnych	 –	 są	 traktowane	 jako	 przychód	 wyłącznie	 pod	
warunkiem,	że	są	„otrzymane”,	co	ma	wskazywać	na	bez
względnie	–	w	odniesieniu	do	tego	przychodu	–	wymagany	
realny	charakter	świadczenia.	W	odniesieniu	do	pieniędzy	
(wartości	pieniężnych)	owo	skonkretyzowanie	i	przypisa
nie	 ich	 jako	 przychodu	 będącego	 podstawą	 opodatkowa
nia	jest	możliwe	bez	elementu	realnego,	tj.	wydania	sumy	
podatnikowi:	wystarczy,	że	określona	kwota	pojawi	się	na	
liście	płac	i	będzie	do	dyspozycji	pracownika.	Jest	oczywi
ste,	 że	 kwota	 ta	 stanowi	 korzyść	 pracownika.	 Natomiast	
–	w	odniesieniu	do	innych	nieodpłatnych	świadczeń	–	bez	
elementu	 realnego	 w	 postaci	 otrzymania	 korzyści	 przez	
pracownika	nie	uzyskuje	on	przychodu.	Tym	bardziej,	bez	
skonkretyzowanego	i	 indywidualnie	przypisanego	świad
czenia,	brak	podstaw	do	określenia	jego	wysokości (...).

Zgodnie ze wskazówkami Trybunału  Konstytucyjnego, za przy-
chód pracownika mogą być uznane takie nieodpłatne świadczenia, 
które*:

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

zostały spełnione w interesie pracownika  (a nie w inte-
resie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci po-
większenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który mu-
siałby ponieść.

spowodowały korzyść wymierną i przypisaną indywidu-
alnie pracownikowi (nie jest ona ogólnodostępna).

Schemat 4. Wskazówki Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uznawania nieodpłatnych świadczeń za przychód 
pracownika

* Należy przyjąć, że wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.
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PrZyKład 26

Pracodawca rozwiązał z Karolem G. umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia z powodu nieusprawie-
dliwionych nieobecności w pracy. Pracownik nie 
odebrał ostatniej pensji w kwocie 3000 zł. Wyna-
grodzenie (pomniejszone o wszelkie obciążenia 
publicznoprawne) było do dyspozycji pracowni-
ka w kasie firmy. Nieodebranie pensji przez Karo-
la G. nie powoduje korekty dokonanych rozliczeń 
względem ZUS i fiskusa. 

2.1.2.  Świadczenia obowiązkowe 
i fakultatywne po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny dokonał zestawienia nie tylko 
pensji ze świadczeniami nieodpłatnymi, ale też świad-
czeń fakultatywnych z obligatoryjnymi. Świadczenia 
dobrowolnie spełniane przez pracodawcę są opodatko-
wane, natomiast te, do których zapewnienia pracodaw-
ca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, są 
zwolnione z podatku (odpowiednio np. abonamenty 
medyczne i świadczenia bhp). Trybunał dostrzegł prob-
lem w rozpoznaniu świadczeń, które mieszczą się mię-
dzy świadczeniami obligatoryjnymi a fakultatywnymi. 
Podzielił także świadczenia fakultatywne na opodatko-
wane i zwolnione z opodatkowania.

Kryterium, za pomocą którego można, według wska-
zówek Trybunału Konstytucyjnego, rozpoznać świad-
czenia nieodpłatne podlegające opodatkowaniu, jest 
obiektywna ocena, czy świadczenie zostało spełnione 
w interesie pracownika. Taka sytuacja ma miejsce wte-
dy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe 

(korzyść), którego efekt jest widoczny w majątku pra-
cownika.

!
  UWAGA

Nieodpłatne świadczenie otrzymane przez pra-
cownika  od  pracodawcy  stanowi  dla  niego 

opodatkowany  przychód,  jeżeli  skutkuje  przysporze-
niem w jego majątku osobistym.

Efektem otrzymania nieodpłatnych świadczeń w for-
mie rzeczowej lub usługi jest zaoszczędzenie wydat-
ków, które prawo podatkowe musi traktować na równi 
z przyrostem majątku. Wprowadzenie tego kryterium 
oznacza, że trzeba sprawdzić, czy pracownik chciałby 
zakupić świadczenie identyczne jak zapewnione mu 
przez pracodawcę. Należy też sprawdzić, czy pracow-
nik musiałby uszczuplić swój majątek, gdyby takiego 
świadczenia nie otrzymał od pracodawcy. Przykłado-
wo, taki obowiązek istnieje przy zakupie dla pracowni-
ków biletów na dojazd do pracy – bez dofinansowania 
pracodawcy pracownik, nawet nie chcąc, musi ponieść 
związane z tym wydatki (może jedynie szukać tańszych 
sposobów dojazdu).

Opodatkowane są świadczenia nieodpłatne, których 
jedynym celem było zapewnienie pracownikom rozryw-
ki i pracownik skorzystał z nich dobrowolnie.

PrZyKład 27

Pracodawca zapewnił 5 najbardziej wydajnym 
pracownikom możliwość odbycia szkolenia na 
kursie spadochronowym. Koszt szkolenia dla jed-
nej osoby to 4000 zł. Pracodawca podpisał z pra-
cownikami umowę, że po odbyciu kursu przedsta- 
 

Nieodpłatne świadczenia uzyskane od pracodawcy należy rozpa-
trywać jak przychód podlegający opodatkowaniu, gdy powodują 
korzyść majątkową, która może wystąpić w dwóch postaciach:

powiększenia aktywów posiadanych  
przez pracownika, co jest zazwyczaj skutkiem 

wypłaty pensji.

zaoszczędzenia wydatków przez pracownika,  
co może być następstwem przekazania  

zatrudnionemu świadczenia rzeczowego  
lub w formie usługi.

Schemat 5. Ustalanie korzyści majątkowej z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 8 lipca 2014 r.
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wią zaświadczenie o jego odbyciu. W ten sposób 
pracodawca jako płatnik uzyskał potwierdzenie, że 
pracownicy otrzymali nie tylko możliwość odbycia 
szkolenia, ale też skorzystali z niej. Od 4000 zł pra-
codawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. 
Jego postępowanie było prawidłowe.

2.1.3.  Kryteria ustalania przychodu  
z nieodpłatnych świadczeń wskazane  
przez Trybunał Konstytucyjny

Przez inne nieodpłatne świadczenia Trybunał Konsty-
tucyjny uznał świadczenia rozumiane jako wyłącznie 
przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej 
wartości, otrzymane przez pracownika. Wskazał przy 
tym 3 kryteria, jakimi musi kierować się pracodawca, 
ustalając przychód z tego tytułu.

W zależności od typu świadczenia różne będzie 
określanie jego wartości i różnie może przebiegać 
proces rozpoznania świadczenia w zakresie, czy 
wystąpił obowiązek podatkowy. Wyroku Trybunału 

nie należy rozumieć w ten sposób, że automatycz-
nie niekonstytucyjne będą wszelkie przypadki, kie-
dy organ podatkowy nie dotrzyma przesłanek wska-
zanych przez sędziów. Pracodawca, w razie sporu, 
powinien podnieść przed sądem administracyjnym 
niezgodność decyzji organu podatkowego (wydanej 
w praktyce przeciwko płatnikowi, a nie podatnikowi) 
z przesłankami wskazanymi przez Trybunał Konsty-
tucyjny.

2.2.  Świadczenia pozapłacowe 
w podstawie opodatkowania

Przychodem ze stosunku pracy są nie tylko wynagro-
dzenia, ale także świadczenia pieniężne ponoszone za 
pracownika, jak i wartość innych świadczeń nieodpłat-
nych oraz świadczeń częściowo odpłatnych. Przepisy 
podatkowe nie definiują pojęcia „świadczenie nieod-
płatne”, regulują jedynie sposoby ustalenia jego wartoś-
ci. Z tego względu niejednokrotnie dochodziło do spo-
rów na temat prawidłowości rozliczania tych świadczeń 
uzyskiwanych przez pracowników.

Schemat 6. Kryteria ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń wskazane przez Trybunał Konstytucyjny

Kryteria ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń 

świadczenie powinno być przysporzeniem mająt-
kowym dla pracownika

nie można ustalić wartości świadczenia w formie 
ryczałtu w takiej samej wysokości dla ogółu pra-
cowników

pracownik skonsumował świadczenie, faktycznie 
je wykorzystał 

1. Świadczenie musi mieć wartość

2.  Wartość świadczenia należy ustalić indywi-
dualnie dla każdego pracownika

3. Pracownik musi otrzymać świadczenie
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2.2.1 Impreza integracyjna

Dotychczas w kwestii spotkań integracyjnych orga-
ny podatkowe prezentowały bardzo rygorystyczne sta-
nowisko, 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: 

MF
	 (...)	nie	można	zgodzić	się	ze	stanowiskiem	Spół

ki,	iż	w	związku	z	tym,	że	wydatki	na	organizację	
spotkań	szkoleniowointegracyjnych	i	okolicznoś

ciowych	 ustalone	 są	 w	 sposób	 zryczałtowany,	 to	 nie	 jest	
możliwe	w	żaden	sposób	ustalenie	faktycznej	kwoty	dofi
nansowania	 dla	 poszczególnych	 pracowników.	 Sposób	
ustalenia	 wysokości	 kwoty	 obciążającej	 Spółkę	 (praco
dawcę)	z	tytułu	organizacji	imprezy	nie	ma	bowiem	zna
czenia	 dla	 możliwości	 ustalenia	 wysokości	 świadczenia	
przypadającego	 na	 pracownika	 biorącego	 udział	 w	 tego	
typu	imprezie (...).

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

WSA
 (...) w	 przypadku,	 gdy	 wartości	 świadczeń	 nie	

można	 przyporządkować	 do	 świadczeń	 uzyski
wanych	 przez	 konkretnego	 pracownika,	 czyli	

w	takim,	 jak	w	niniejszej	 sprawie,	gdzie	opłata	 jest	wno
szona	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	finan
sowania	przez	pracodawcę	kosztów	spotkania	integracyj
nego.	 Nie	 sposób	 bowiem	 stwierdzić,	 czy	 pracownik	 rze
czywiście	 otrzymał	 owo	 świadczenie	 i	 jaka	 jest	 jego	
wartość (...).

W ocenie WSA w Warszawie, wskazany przez będący 
stroną postępowania organ podatkowy sposób oblicze-
nia wartości świadczenia uzyskanego przez pracownika 
z tytułu udziału w imprezie integracyjnej jest niezgod-
ny z przepisami podatkowymi. Według organu podatko-
wego wartość świadczenia należy obliczyć, dzieląc kwo-
tę zapłaconą przez podatnika przez liczbę pracowników 
uczestniczących w spotkaniu integracyjnym. Natomiast 
wartość pieniężną świadczeń w naturze, innych nieod-
płatnych 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 zależnoś ci od 
rodzaju uzyskanego świadczenia. Jeśli zatem nie jest 
możliwe obliczenie wartości świadczenia według zasad 
określonych w przepisach ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, nie można pracownikowi przy-
pisać przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Tabela 10. Zasady wyceny nieodpłatnych świadczeń do celów podatkowych

Przedmiot świadczenia Sposób wyceny

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzą-
ce w zakres działalności gospodarczej dokonującego 
świadczenia

według cen stosowanych wobec innych odbiorców

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione według cen zakupu

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu 
lub budynku

według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby  
w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budyn-
ku

w innych przypadkach niż wyżej wymienione na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świad-
czeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego 
samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szcze-
gólności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 
udostępnienia

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. 
określił warunki, których spełnienie przez strony sto-
sunku pracy powoduje, że doszło do powstania przycho-
du po stronie pracowników. Trybunał stwierdził, że nie 
można przypisać pracownikom przychodu w sytuacji, 
gdy nie jest możliwe stwierdzenie, czy pracownik rze-
czywiście otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość. 
W przypadku nieodpłatnych świadczeń muszą być one 
faktycznie otrzymane, w przeciwieństwie do pieniędzy 
i wartości pieniężnych, które mogą być nie tylko otrzy-
mane, ale również postawione do dyspozycji.

PrZyKład 28

Spółka zorganizowała z okazji 10-lecia istnienia 
bal, na który zaproszono wszystkich pracowni-
ków. Koszt balu wyniósł 50 000 zł. Na uroczystoś-
ci pojawiło się 50 pracowników. Po stronie każdej 
z przybyłych osób może powstać przychód z tytułu 
nieodpłatnych świadczeń w kwocie 1000 zł pod-
legający opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
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(50 000 zł : 50). Jednak na podstawie wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. należy 
stwierdzić, że uczestnictwo w imprezie integra-
cyjnej nie jest przychodem pracownika. Fiskus nie 
może zakładać, że gdyby pracodawca nie zorgani-
zował balu, pracownik opłaciłby w nim uczestnic-
two z własnych środków.

2.2.2.  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 świadcze-
nia częściowo nieodpłatnego. Wysokość otrzymanego 
świadczenia jest różnicą między ceną rynkową a ceną 
zapłaconą przez pracownika. Od powstałej różnicy na-
leży pobrać zaliczkę na podatek.

Potwierdzają to również organy podatkowe, m.in. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji 
z 22 lutego 2013 r. (ILPB1/415–1139/12–2/AMN): 

MF
	 (…) w	sytuacji,	gdy	Wnioskodawca	będzie	udzie

lał	 rabatów	 cenowych	 na	 towary	 sprzedawane	
w	 sklepach	 Spółki	 w	 ramach	 akcji	 promocyjnej	

skierowanej	 do	 pracowników,	 a	 jednocześnie	 nie	 będzie	
udzielał	 rabatów	 cenowych	 w	 takiej	 samej	 wysokości	 na	
towary	sprzedawane	w	sklepach	Spółki	potencjalnym	ku
pującym,	 którzy	 nie	 będą	 jednocześnie	 pracownikami	
Spółki,	wówczas	przedmiotowy	program	nie	będzie	doty
czył	 szerokiego	 grona	 klientów	 Spółki,	 a	 jedynie	 ograni
czonego	kręgu	osób	uprawnionych	do	uczestnictwa	w	pro
gramie,	 tj.	 pracowników	 Spółki.	 Po	 stronie	 pracowników	
powstaje	zatem	przysporzenie	majątkowe.

W	tej	sytuacji	nie	budzi	wątpliwości,	iż	w	momencie	doko
nywania	 zakupów	 w	 sklepach	 Spółki	 pracownik	 występuje	
w	 podwójnej	 roli,	 tj.	 jako	 pracownik	 i	 jako	 klient	 (dokonu
jąc	zakupów	na	podstawie	cywilnoprawnej	umowy	sprzeda
ży).	 Zauważyć	 jednak	 należy,	 iż	 dokonując	 zakupów,	 osoba	
taka	cały	czas	pozostaje	w	stosunku	służbowym	z	podmiotem,	
u	którego	ich	dokonuje.	W	konsekwencji	przysporzenie	od	ta
kiego	podmiotu	nawet	wynikające	z	realizacji	umowy	cywil
noprawnej	przyznane	jest	z	racji	istniejącego	stosunku	pracy.	
Zatem	udzielone	pracownikom	rabaty	stanowią	dla	nich	pod
legający	 opodatkowaniu	 przychód	 ze	 stosunku	 pracy,	 o	 któ
rym	mowa	w	art.	12	ust.	1	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	
osób	 fizycznych,	 jako	 świadczenia	 częściowo	 odpłatne.	 Przy
chód	ten	powstaje	w	momencie	wykorzystania	rabatów,	tj.	do
konania	zakupów	po	cenach	uwzględniających	rabat	(…).

PrZyKład 29

Jan R. zatrudniony w firmie zajmującej się sprze-
dażą 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 nale-
ży zaliczyć do przychodów z tytułu nieodpłatnych 
świadczeń. Wysokość otrzymanego świadczenia 
jest różnicą między ceną rynkową a ceną zapłaco-
ną przez pracownika, czyli w tej sytuacji 500 zł. Od 
powstałej różnicy należy pobrać zaliczkę na poda-
tek.

Jednak wykorzystanie rabatów, tj. dokonanie zaku-
pów po cenach uwzględniających rabat, nie zawsze bę-
dzie stanowiło dla pracowników przychód podlegający 
opodatkowaniu. Nie stanie się tak w sytuacji, gdy krąg 
podmiotów uprawnionych do korzystania ze zniżki pro-
mocyjnej nie będzie ograniczony wyłącznie do pracow-
ników firmy. Będzie tak, gdy pracodawca:
■	  udzieli rabatów cenowych na towary sprzedawane 

w sklepach, np. w ramach akcji promocyjnej skiero-
wanej do pracowników, oraz

■	  będzie udzielał rabatów cenowych w takiej samej wy-
sokości na towary sprzedawane w sklepach – w ra-
mach akcji promocyjnej skierowanej do innego kręgu 
potencjalnych kupujących, którzy nie będą jednocześ-
nie jego pracownikami.
Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbo-

wej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 wrześ-
nia 2013 r. (IPTPB1/415-458/13-2/DS), w której 
stwierdził, że: 

MF
	 (…)	 skutkiem	 uzyskania	 rabatu	 jest	 obniżenie	

ceny	 zakupu	 towarów.	 Ponadto	 przedstawione	
we	wniosku	zdarzenie	przyszłe	nie	ogranicza	krę

gu	uprawnionych	do	korzystania	z	rabatu	cenowego,	a	za
tem	krąg	uprawnionych	do	zakupów	z	rabatem	jest	poten
cjalnie	 nieograniczony.	 Jeśli	 zatem	 grono	 beneficjentów	
–	podmiotów	korzystających	z	rabatów	–	nie	będzie	ogra
niczone	 wyłącznie	 do	 pracowników,	 to	 przychód	 w	 rozu
mieniu	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	
u	uczestników	programu	nie	powstanie.

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

W	 konsekwencji	 korzystanie	 na	 jednakowych	 warun
kach	 z	 programu	 rabatowego	 przez	 pracowników	 Spółki	
wraz	 z	 innymi	 uprawnionymi,	 także	 tymi	 niezwiązany
mi	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	(…).
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2.2.3.  Samochód służbowy 
 do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa z 7 listopa-
da 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności go-
spodarczej. Zastępuje ona obecny systemu rozliczania 
podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pra-
cownika pojazdu służbowego do celów prywatnych sys-
temem ryczałtowym. Kwota ryczałtu uzależniona jest 
w tej chwili od pojemności silnika używanego pojazdu 
służbowego. Miesięczny ryczałt od wykorzystywanych 
samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 wynosi 
250 zł, a dla pojazdów o wyższej pojemności – 400 zł.

Przychód w tej wysokości należy ustalić wtedy, gdy 
pracownik przez cały miesiąc wykorzystuje samochód 
do celów prywatnych i nie zwraca pracodawcy żadnych 
kwot z tego tytułu.

!
  UWAGA

Od 1 stycznia 2015 r. ryczałt z tytułu wykorzy-
stywania samochodu służbowego wynosi:

■    250  zł  miesięcznie  –  dla  samochodu  o  pojemności 
skokowej silnika wynoszącej do 1600 cm3,

 ■    400  zł  miesięcznie  –  dla  samochodu  o  pojemności 
skokowej silnika wyższej niż 1600 cm3.

Kwota 250 zł lub 400 zł to górny miesięczny limit 
dla wartości nieodpłatnego świadczenia. W przypad-
ku wykorzystywania samochodu służbowego do celów 
prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia 
ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samo-
chodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 wyżej 
wymienionych kwot.

PrZyKład 30

Pracownik planuje wyjazd do rodziny w terminie 
od 4 do 11 stycznia 2015 r. Pracodawca zgodził się 
 

 
na wykorzystanie do wyjazdu samochodu służbo-
wego o pojemności silnika 2000 cm3. Miesięczny 
ryczałt od wykorzystywania takiego samochodu 
wynosi 400 zł. Oznacza to, że wartość nieodpłat-
nego świadczenia wyniesie:

400 zł : 30 × 8 dni = 106,67 zł.
Płatnik powinien doliczyć 106,67 zł do przychodu 
pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych.

!
  UWAGA

W  razie  wykorzystywania  przez  pracownika 
samochodu służbowego do celów prywatnych 

przez  część  miesiąca,  wartość  świadczenia  za  każdy 
dzień korzystania z samochodu wynosi 1/30 ryczałtu.

Na potrzeby rozliczeń nie ma znaczenia, jaka 
jest wartość samochodu. Taki sam podatek zapła-
ci pracownik korzystający z samochodu służbowego 
o wartości np. 45 000 zł, jak i 157 000 zł. Nie ma też 
znaczenia, ile kilometrów przejechał pracownik służ-
bowym samochodem w prywatnych celach. Powoduje 
to, że pracodawca nie musi w związku z rozliczaniem 
podatku dochodowego od nieodpłatnych świadczeń 
gromadzić ewidencji przejechanych przez pracow-
nika kilometrów służbowym samochodem w celach 
prywatnych.

Nowe zasady wynikają z art. 12 ust. 2a–2c updof. 
Przepisy te modyfikują zasadę określoną w art. 11 ust. 2 
updof, która stanowi, że wartość pieniężną świadczeń 
w naturze określa się na podstawie cen rynkowych sto-
sowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności 
ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzys-
kania. Dzięki temu płatnicy zaliczek na podatek docho-
dowy nie muszą już do obliczania wartości świadczenia 
nieodpłatnego stosować np. stawek z wypożyczalni sa-
mochodów.

Tabela 11. Wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci skorzystania przez pracownika ze służbowego samocho-
du w celach prywatnych

Do końca 2014 r. Od 1 stycznia 2015 r.

Organy podatkowe domagały się obliczania wartoś-
ci świadczenia nieodpłatnego na podstawie cen wy-
najmu samochodu w wypożyczalniach. Jeżeli lokalna 
cena wynajmu samochodu osobowego za 1 dzień wy-
nosiła np. 80 zł, to wartość miesięczna nieodpłatnego 
świadczenia wynosiła 2400 zł (30 × 80 zł).

Górna wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi 
w zależności od pojemności silnika samochodu 250 zł 
albo 400 zł. Bez znaczenia dla rozliczeń podatkowych 
są lokalne ceny wynajmu samochodu w wypożyczal-
niach samochodów.

Wiele jednostek wprowadziło w minionych latach re-
gulaminy korzystania z samochodów służbowych do ce-
lów prywatnych. Niekiedy przewidują one częściową 
odpłatność na rzecz pracodawcy z tytułu korzystania 

z takiego auta. Tę odpłatność nowe przepisy nakazu-
ją uwzględnić przy obliczaniu wartości nieodpłatnego 
świadczenia. Przepis art. 12 ust. 2c updof stanowi, że 
jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytu-
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łu wykorzystywania samochodu służbowego do celów 
prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem 
pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną 
w art. 12 ust. 2a albo 2b updof i odpłatnością ponoszo-
ną przez pracownika. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy 
pracownik korzysta prywatnie przez cały miesiąc z sa-
mochodu służbowego, jak i sytuacji, gdy trwa to tylko 
kilka dni w miesiącu.

PrZyKład 31

Pracownik przez cały styczeń 2015 r. korzystał 
prywatnie z samochodu służbowego o pojemnoś-
ci silnika powyżej 1600 cm3. W regulaminie ko-
rzystania z samochodu służbowego jest zapis, że 
za okres miesięczny pracownik z tego tytułu płaci 
na rzecz pracodawcy 600 zł. Górna wartość nieod-
płatnego świadczenia według art. 12 ust. 2a updof 
wynosi 400 zł (dla samochodu służbowego o po-
jemności silnika powyżej 1600 cm3). Pracownik za-
płacił więc o 200 zł więcej niż wynosi wartość tego 
świadczenia według nowego przepisu. Pracownik 
nie uzyskał zatem świadczenia nieodpłatnego, 
gdyż zapłacił za korzystanie z majątku pracodaw-
cy w swoich prywatnych celach. Pracodawca nie 
ma podstaw do pobrania zaliczki na podatek do-
chodowy z tego tytułu.

Niestety, obowiązujące przepisy nie dają jednoznacz-
nej odpowiedzi na pytanie, czy ustalany pracownikowi 
przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego 
do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa. 
Na łamach prasy Ministerstwo Finansów twierdzi, że 
zużycie paliwa nie jest wliczone do wartości ryczałtu za 
korzystanie z firmowego auta. Dlatego obecnie trudno 
ostatecznie przesądzić, jakie oficjalne stanowisko w tej 
kwestii będą zajmowały organy podatkowe. Jeśli przyj-
mą, że zryczałtowana wartość przychodu za wykorzy-
stywanie samochodu służbowego do celów prywatnych 
nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, to do przycho-
dów pracownika – oprócz zryczałtowanej wartości przy-
chodu za udostępnienie auta – trzeba będzie dodatko-
wo doliczać przychód z tytułu zużytego paliwa. Wartość 
tego przychodu powinna być obliczona z uwzględnie-
niem ilości zużytego paliwa i ceny jego zakupu, którą 
poniósł pracodawca.

W praktyce ustalenie zwłaszcza tego pierwszego pa-
rametru, tj. ilości faktycznie zużytego paliwa, może być 
trudne. W tej sytuacji, skoro wartość zryczałtowanego 
przychodu została skalkulowana na podstawie stawki 
za 1 km przebiegu pojazdu, która uwzględnia koszty zu-
życia paliwa, to racjonalne jest przyjęcie rozwiązania, 
według którego przeciętne zużycie paliwa, np. w trak-
cie przejazdów pracownika z miejsca zamieszkania do 
miejsca pracy i z powrotem jest już wliczone w war-
tość ryczałtu i nie wymaga dodatkowego doliczenia do 

przychodów pracownika. Jeśli jednak zużycie tego pa-
liwa przekracza przeciętne normy, ponieważ wiąże się 
np. z wyjazdem pracownika na urlop wypoczynkowy, 
to rozwiązaniem, które może zapobiec kłopotom zwią-
zanym z ustaleniem wysokości przychodu z tego tytułu, 
jest zobowiązanie pracownika wykorzystującego firmo-
wy samochód w celach prywatnych do zakupu paliwa 
na jego własny koszt (a nie na koszt pracodawcy).

Przyjmując, że ryczałt z tytułu nieodpłatnego używa-
nia samochodu służbowego do celów prywatnych nie 
obejmuje paliwa, to jedynie w przypadku, gdyby pra-
cownik zwracał pracodawcy kwotę stanowiącą równo-
wartość ceny paliwa zużytego przez niego do wyjazdów 
prywatnych, nie uzyskiwałby przychodu podatkowego. 

2.2.4. Bezpłatne paliwo od pracodawcy
Jeżeli pracownik otrzymuje bezpłatnie paliwo do wy-

korzystania w celach prywatnych, jest to dla niego przy-
chód (patrz też pkt 2.2.3.).

PrZyKład 32

Michał B. otrzymał od pracodawcy z jego zaso-
bów 50 litrów benzyny (E95) do wykorzystania 
w celach prywatnych. Pracodawca zakupił pali-
wo po 4,94 zł za litr. Wartość 247,00 zł (50 litrów 
× 4,94 zł) będzie stanowiła dla pracownika przy-
chód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który na-
leży opodatkować.

2.2.5.  Prezent dla pracownika  
odchodzącego na emeryturę

Wydatki poniesione na zakup prezentu dla pracowni-
ka przechodzącego na emeryturę nie zostały wymienio-
ne w katalogu zwolnień podatkowych. Jest to bowiem 
forma dodatkowego wynagrodzenia za pracę. Wartość 
otrzymanego świadczenia w naturze pracodawca powi-
nien 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, 
np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpre-
tacji indywidualnej z 22 listopada 2012 r. (IPPB2/415-
785/12-4/AK): 

MF
	 (...) wręczenie	pracownikom	przechodzącym	na	

emeryturę	 lub	 obchodzącym	 jubileusz	 upomin
ków,	nawet	o	niewielkiej	wartości,	stanowić	bę

dzie	 nieodpłatne	 świadczenie	 dla	 tych	 osób.	 Powyższe	
spowoduje	powstanie	przychodu	podlegającego	opodatko
waniu	podatkiem	dochodowym.	Przychód	podatkowy	nie	
powstanie	jedynie	w	sytuacji	wręczenia	bukietu	kwiatów,	
albowiem	tego	rodzaju	czynność	nie	ma	charakteru	prze
kazania	towaru	o	konkretnej	wartości	użytkowej.	Dlatego	
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też	nie	można	przyjąć,	 iż	 jest	to	przychód	z	tytułu	nieod
płatnych	 świadczeń	 w	 rozumieniu	 ustawy	 o	 podatku	 do
chodowym	od	osób	fizycznych.
Przychód	powstały	po	stronie	pracowników	Wnioskodaw
cy	 podlega	 opodatkowaniu	 na	 zasadach	 ogólnych	 jako	
przychód	 ze	 stosunku	 pracy.	 Obliczoną	 wartość	 świad
czeń,	 przypadających	 na	 pracownika,	 należy	 doliczyć	 do	
wynagrodzenia	 wypłacanego	 pracownikowi	 w	 danym	
miesiącu	i	od	łącznej	wartości	obliczyć,	pobrać	i	odprowa
dzić	 zaliczkę	 na	 podatek	 dochodowy	 według	 zasad	 prze
widzianych	 dla	 opodatkowania	 przychodów	 ze	 stosunku	
pracy,	zgodnie	z	treścią	art.	31,	32	i	38	ustawy	o	podatku	
dochodowym	od	osób	fizycznych	(...).

PrZyKład 33

Jarosław T. w listopadzie 2014 r. przeszedł na eme-
ryturę. Pracodawca ze względu na długoletnią 
współpracę w ramach podziękowań podarował 
byłemu pracownikowi prezent rzeczowy o wartoś-
ci 3000 zł. Kwota ta została doliczona do przycho-
dów ze stosunku pracy uzyskanych przez pracow-
nika w listopadzie i od łącznej kwoty dochodów 
obliczono, pobrano oraz przekazano do urzędu 
skarbowego zaliczkę na podatek. Postępowanie 
pracodawcy było prawidłowe.

Inaczej należy postąpić w sytuacji, gdy pracownik po-
siada status emeryta. Wówczas przychód z tego tytułu 
jest zwolniony z opodatkowania do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 21 
ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof).

2.2.6. Dofinansowanie do okularów
Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zapewnienie 

pracownikom okularów korygujących wzrok (socze-
wek kontaktowych) zgodnych z zaleceniem lekarza, je-
żeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych 
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą 
potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze 
monitora ekranowego. Przepis ten dotyczy pracowni-
ków użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co 
najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy 
(§ 8 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażo-
nych w monitory ekranowe – Dz.U. nr 148, poz. 973).

Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzo-
nych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wyka-
żą potrzebę stosowania okularów lub soczewek podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego, uzyskany 
w ten sposób przez pracownika przychód w formie do-
finansowania przez pracodawcę do poniesionych przez 
niego kosztów zakupu okularów lub soczewek jest nie-
opodatkowany. Potwierdza to interpretacja ogólna Mi-

nistra Finansów z 16 marca 2011 r. (DD3/033/30/ 
/CRS/11/95).

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

Pracownicy użytkują monitor ekranowy przez co naj-
mniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Badania okulistyczne przeprowadzone w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazują potrze-
bę stosowania okularów korygujących wzrok podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego, co po-
twierdzi aktualne zaświadczenie lekarza medycyny 
pracy.

Zakup jest udokumentowany fakturą, przy czym bez 
znaczenia jest, czy fakturę wystawiono na pracowni-
ka, czy na pracodawcę.

Jednak zwolnienie z podatku kwoty zwrotu za oku-
lary lub soczewki nie dotyczy np. zleceniobiorców. 
Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te 
świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich 
przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie tych 
ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof). W przy-
padku osób wykonujących umowy cywilnoprawne ta-
kie uregulowania nie istnieją.

!
  UWAGA

Dofinansowanie do okularów lub soczewek za-
kupionych  np.  przez  zleceniobiorcę  podlega 

opodatkowaniu w pełnej wysokości.

W pewnych sytuacjach po stronie pracowników może 
powstać przychód z tytułu zwrotu kosztów zakupu oku-
larów korygujących wzrok (soczewek). Stanie się tak, je-
żeli refundacja zostanie przyznana w wyniku orzeczenia 
lekarskiego wydanego po przeprowadzonych badaniach 
nieobowiązkowych. Takie stanowisko zaprezentował Dy-
rektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidu-
alnej z 4 marca 2014 r. (IPTPB1/415-719/13-6/DS.):

MF
	 (…) Wnioskodawca	 zgodnie	 z	 rozporządzeniem	

Ministra	 Pracy	 i	 Polityki	 Socjalnej	 z	 1	 grudnia	
1998	r.	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	

na	stanowiskach	wyposażonych	w	monitory	ekranowe,	na	
podstawie	zaleceń	lekarza	podczas	badań	w	ramach	profi
laktycznej	 opieki	 zdrowotnej,	 zapewnia	 pracownikom	
okulary	 korygujące	 wzrok,	 dokonując	 refundacji	 ponie
sionych	 kosztów	 za	 ich	 zakup	 do	 wysokości	 określonej	
w	zarządzeniu	wewnętrznym.	W	przypadku	pogorszenia	
wzroku	pracownik	ma	prawo	wystąpić	z	wnioskiem	o	zle
cenie	 przeprowadzenia	 badania	 pomiędzy	 badaniami	
okresowymi.
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(…)	Z	uwagi	na	fakt,	że	przeprowadzonych	badań	nie	
można	 uznać	 za	 badania	 okulistyczne	 w	 ramach	 pro
filaktycznej	 opieki	 zdrowotnej	 (pracownicy	 posiadają	
ważne	badania	lekarskie	i	sami	zwrócili	się	z	wnioskiem	
do	 pracodawcy	 o	 przeprowadzenie	 badań	 w	 przypadku	
pogorszenia	 wzroku),	 poniesione	 przez	 Wnioskodaw
cę	 koszty	 tych	 badań,	 refundacja	 zakupu	 okularów	 ko
rygujących	wzrok,	szkieł	okulistycznych	do	posiadanych	
już	 okularów	 i	 szkieł	 kontaktowych	 będą	 stanowiły	 do
datkowe	 świadczenie	 na	 rzecz	 pracowników.	 Przychód	
ten	podlega	opodatkowaniu	na	podstawie	art.	12	ust.	1	
ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.	(…)	
przychód	 ten	 nie	 podlega	 zwolnieniu,	 o	 którym	 mowa	
w	art.	21	ust.	1	pkt	11	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	
osób	fizycznych (…).

2.2.7. Mieszkanie służbowe
Pracodawcy, aby zdobyć wykwalifikowanych pra-

cowników najczęściej zamieszkujących w innych mia-
stach niż miejsce prowadzenia działalności przez firmę, 
proponują takim osobom opłacenie kosztów wynaj-
mu mieszkania. Takie świadczenie co do zasady jest 
dla pracownika przychodem podlegającym opodatko-
waniu. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 4 listopa-
da 2009 r. (ITPB2/415–670/09/TJ):

MF
	 (...)	 z	 przedstawionego	 we	 wniosku	 stanu	 fak

tycznego	wynika,	że	osoba	będąca	pracownikiem	
Wnioskodawcy,	 na	 podstawie	 umów	 najmu,	 po

czątkowo	 zawieranych	 w	 wykonaniu	 decyzji	 administra
cyjnej,	nieodpłatnie	korzystała	z	lokalu	mieszkalnego.	Na
leżności,	 z	 których	 zwolniony	 jest	 pracownik,	 to	 czynsz	
i	opłaty.	Powyższe	oznacza,	że	pracownik	otrzymuje	nie
odpłatne	świadczenie,	którego	wartość,	w	okresie	nieobję
tym	przedawnieniem,	stanowi	jego	przychód	ze	stosunku	
pracy.

Wysokość	 wskazanego	 przychodu	 obliczyć	 należy	 na	
podstawie	przytoczonego	przepisu	art.	11	ust.	2a	ustawy	
o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 fizycznych,	 stosując	 za
sady	 zawarte	 w	 pkt.	 2,	 w	 zakresie	 obliczenia	 wysokości	
przychodu	 z	 tytułu	 nieodpłatnego	 świadczenia	 w	 postaci	
zwolnienia	z	opłat,	i	w	pkt.	3,	w	celu	ustalenia	wysokości	
przychodu	 z	 tytułu	 nieodpłatnego	 świadczenia	 w	 postaci	
zwolnienia	z	czynszu.	Zaznaczyć	należy,	 iż	 cena	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	 uwzględnieniem	 ewentualnie	 udzielonych	
rabatów.	 Natomiast	 wartość	 czynszu,	 do	 jakiej	 odwołuje	
się	 pkt	 3	 wskazanego	 przepisu,	 to	 czynsz,	 jaki	 przysługi
wałby	w	razie	zawarcia	umowy	najmu	tego	lokalu	miesz
kalnego;	 pkt	 3	 nie	 odwołuje	 się	 do	 stawek	 wynikających	
z	uchwał	organów	stanowiących	jednostek	samorządu	te
rytorialnego	 lub	 innych	 podmiotów	 władnych	 do	 okreś
lania	 wysokości	 takich	 opłat.	 Mogą	 one	 stanowić	 jednak	
punkt	 odniesienia	 dla	 prawidłowego	 ustalenia	 wartości	
tak	otrzymanego	świadczenia.

Wartość	 tak	 obliczonego	 nieodpłatnego	 świadczenia,	
wraz	 z	 innymi	 składnikami	 wynagrodzenia	 ze	 stosunku	
pracy,	 podlega	 opodatkowaniu	 podatkiem	 dochodowym	
od	osób	fizycznych	na	zasadach	przewidzianych	dla	przy
chodów	ze	stosunku	pracy	(...).

W pewnych sytuacjach przychód z tytułu zapewnie-
nia pracownikowi zakwaterowania nie będzie opodat-
kowany. Zwolniona z podatku jest bowiem wartość 
świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na zakwate-
rowanie pracowników do wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznie kwoty 500 zł (art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy 
o pdof). Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowni-
ków, których miejsce zamieszkania jest położone poza 
miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie 
korzystają oni z podwyższonych kosztów uzyskania 
przychodów.

PrZyKład 34

Odległość, jaką musi pokonać Michał C. (zatrud-
niony jako główny technolog w firmie produk-
cyjnej) z domu do pracy, wynosi 120 km. Praco-
dawca zaproponował pracownikowi opłacenie 
mieszkania w miejscowości, w której znajduje się 
zakład pracy. Wartość wynajmu mieszkania wy-
nosi 1200 zł miesięcznie. Różnica między wartoś-
cią świadczenia zwolnioną z podatku, tj. 500 zł, 
a miesięcznym kosztem 1200 zł (700 zł) będzie 
stanowiła dla pracownika dodatkowy przychód, 
od którego należy pobrać zaliczkę na podatek do-
chodowy.

2.2.8. Szczepionki dla pracowników
Wartość szczepionek wraz z usługą szczepienia nale-

ży doliczyć do pozostałych przychodów pracownika ze 
stosunku pracy i opodatkować. Przychodu z tego tytu-
łu nie ustala się jedynie w sytuacji, gdy szczepienia są 
obowiązkowe lub zalecane (o nieobowiązkowym cha-
rakterze), np. z uwagi na charakter pracy pracowników. 
Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 27 września 2013 r. 
(IBPBII/1/415-669/13/JP): 

MF
	 (…)	skoro	na	pracodawcę	został	nałożony	obowią

zek	 zaszczepienia	 pracowników	 wyjeżdżających	
w	 zagraniczną	 podróż	 służbową	 i	 poniesienia	

z	tego	tytułu	przez	pracodawcę	kosztów	zakupienia	i	prze
prowadzenia	szczepień,	 to	brak	 jest	podstaw,	by	uznać,	że	
pracodawca,	 wykonując	 ten	 obowiązek,	 kieruje	 się	 chęcią	
przysporzenia	korzyści	majątkowej	pracownikowi.	W	kon
sekwencji	 wypada	 przyjąć,	 iż	 obowiązek	 ten	 wraz	 z	 wyżej	
omówionym	 obowiązkiem	 zwrotu	 niezbędnych	 kosztów	
leczenia	za	granicą	oraz	zwrotu	niezbędnych	zakupionych	
leków	za	granicą	i	poniesienie	z	tytułu	tych	obowiązków	od
powiednich	wydatków	przez	pracodawcę,	kwalifikuje	dzia
łanie	pracodawcy	jako	podjęte	we	własnym	interesie,	a	nie	



Świadczenia na rzecz pracowników – środki obrotowe

46 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETy PRAWNEj nr  4  (866)

w	interesie	pracownika.	Stąd	zasadne	jest	uznanie,	że	war
tość	tych	świadczeń,	co	do	zasady,	jest	dla	pracownika	neu
tralna	pod	względem	podatkowym.	To	oznacza,	iż	w	sytu
acji,	 gdy	 to	 pracodawca	 bezpośrednio	 finansuje	 wskazane	
świadczenia,	wartość	tych	świadczeń	nie	stanowi	przycho
du	 pracowników	 w	 rozumieniu	 przepisów	 o	 podatku	 do
chodowym	od	osób	fizycznych.	Natomiast	w	sytuacji,	gdy	to	
pracownik	ponosi	koszty	wskazanych	świadczeń,	a	praco
dawca	 następnie	 dokonuje	 ich	 zwrotu,	 należy	 zastosować	
zwolnienie	 określone	 w	 art.	 21	 ust.	 1	 pkt	 16	 ww.	 ustawy	
o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 fizycznych.	 Tym	 samym,	
niezależnie	 od	 sposobu	 finansowania	 wskazanych	 świad
czeń	 związanych	 z	 podróżą	 służbową,	 świadczenia	 te	 nie	
stanowią	dla	pracownika	przychodu	podlegającego	opodat
kowaniu	(…).

PrZyKład 35

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy pracodawca 
zaproponował każdemu pracownikowi szczepie-
nie przeciwko grypie. U każdej z osób, które zde-
cydowały się skorzystać z możliwości zaszczepie-
nia, powstanie dodatkowy przychód w wysokości 
wartości szczepienia, który należy opodatkować 
podatkiem dochodowym.

Jedynie w sytuacji szczególnego zagrożenia pracow-
ników wirusem grypy jest możliwe zastosowanie zwol-
nienia z podatku szczepienia sfinansowanego przez 
pracodawcę. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor 
Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidual-
nej z 29 kwietnia 2010 r. (ILPB1/415-176/10-2/AMN): 

MF
	 (…) w	 warunkach	 szczególnego	 zagrożenia	 wi

rusem	 grypy	 pracowników	 wszystkich	 grup	 za
wodowych	 szpitala,	 poniesione	 przez	 Szpital	

koszty	dotyczące	zakupu	antywirusowej	szczepionki	gry
py	 oraz	 koszty	 jej	 iniekcji	 pracownikom	 zatrudnionym	
w	komórkach	pionów:	administracyjnego,	gospodarczego	
i	technicznego	spowodują	powstanie	przychodu	po	stronie	
pracownika,	jednakże	nie	będzie	on	podlegał	opodatkowa
niu,	 gdyż	 będzie	 korzystał	 ze	 zwolnienia	 określonego	
w	art.	21	ust.	1	pkt	11a	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	
osób	fizycznych.	Tym	samym	pracownik	nie	będzie	obcią
żony	 podatkiem	 dochodowym	 od	 osób	 fizycznych	 z	 tego	
tytułu	(…).

W odpowiedzi na interpelację poselską (Sejm VI ka-
dencji, interpelacja nr 12560) Minister Finansów pod-
kreślił, że na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinan-
sowania szczepień przeciwko grypie. Opłacenie tych 
szczepień należy traktować jak dobrowolny przejaw 
dbałości o zdrowie zatrudnionych osób.

!
  UWAGA

W sytuacji szczególnego zagrożenia pracowni-
ków wirusem grypy szczepienie sfinansowane 

przez pracodawcę jest zwolnione z podatku.

2.2.9. Dojazdy do pracy

Od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca wprowadził 
nowy art. 21 ust. 1 pkt 14a updof i na tej podstawie 
zwolnił z opodatkowania wartość świadczenia otrzy-
manego przez pracownika z tytułu organizowane-
go przez pracodawcę dowozu pracowników autobu-
sem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wskazany prze-
pis zawiera definicję ustawową autobusu. Zgodnie 
z nią, jest to pojazd samochodowy przeznaczony kon-
strukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą.

Do końca 2014 r. przejazd na koszt pracodawcy 
pracowników do pracy na trasie „miejsce zamieszka-
nia – miejsce świadczenia pracy” wymagał zapłace-
nia przez każdego pracownika podatku dochodowego 
i pobrania zaliczki na ten podatek przez pracodawcę. 
Dotyczyło to nawet transportu w godzinach nocnych, 
kiedy w małych miejscowościach nie działa komunika-
cja miejska, a w większych kursują tylko nocne auto-
busy.

PrZyKład 36

W interpretacji indywidualnej z 16 październi-
ka 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
(IPPB2/415-551/13-4/MK1) uznał, że korzy-
stanie przez pracowników z usług komunikacji 
świadczonych przez jednostki jako zastępcza ko-
munikacja publiczna wymaga rozpoznania przy-
chodu u pracowników. Z przewozu mógł sko-
rzystać każdy pracownik jednostki, legitymując 
się identyfikatorem służbowym. Środkiem loko-
mocji miał być bus albo autobus, który nie był-
by zamawiany indywidualnie dla konkretnego 
pracownika. Również nie byłaby prowadzona 
ewidencja pracowników, którzy skorzystali z da-
nego środka komunikacji. Jednostka wypłacała-
by przewoźnikowi za realizację usługi określo-
ne, zryczałtowane wynagrodzenie.
Organ podatkowy stwierdził, że sfinansowanie 
przez jednostkę pracownikom dojazdu z miej-
sca zatrudnienia do miejsca zamieszkania w go-
dzinach nocnych stanowi dla nich nieodpłat-
ne świadczenie. Pracownicy otrzymują bowiem 
konkretną korzyść finansową w postaci możli-
wości skorzystania z oferowanego przez praco-
dawcę transportu. W związku z tym nie pono-
szą kosztów dojazdów z miejsca zatrudnienia do 
miejsca zamieszkania, co w innych warunkach 
obciąża pracownika. Tym samym pracownik 
otrzymuje świadczenie, które powoduje u niego 
przysporzenie majątkowe w postaci możliwości 
korzystania z usług, za które nie płaci.
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Ten sposób interpretowania prawa nie obowiązu-
je już od 1 stycznia 2015 r.

!
  UWAGA

Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a 
updof nie jest limitowane.

Od początku roku zmieniło się także znaczenie wy-
roku z 7 lipca 2014 r. Trybunału Konstytucyjnego 
(K 7/13), który uznał, że opodatkowanie usługi dowo-
zu pracownika do pracodawcy jest zgodne z Konstytu-
cją RP, gdy:
1)  z usługi dojazdu pracownik skorzystał dobrowolnie,
2)  usługa dojazdu została wykonana w interesie pra-

cownika i przyniosła mu korzyść w postaci powięk-
szenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który mu-
siałby ponieść (korzyścią jest np. zaoszczędzony 
wydatek na komunikację publiczną lub paliwo do 
samochodu pracownika),

3)  korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualne-
mu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogól-
ny dla wszystkich podmiotów).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego przewidywał 
skomplikowaną procedurę rozpoznawania przez pra-
codawcę, kiedy to dowóz pracowników na koszt pra-
codawcy do pracy jest opodatkowany. Od 1 stycznia 
2015 r. pracodawcy mają już pewność, że nie muszą do-
konywać rozróżnienia między dowozem będącym ko-
rzyścią dla pracownika a dowozem niemającym tej ce-
chy – w każdym przypadku pracownik jest zwolniony 
z podatku dochodowego.

2.2.10. Parking dla pracownika
Jeżeli okoliczności wyraźnie wskazują, że praco-

dawca wynajął parking dla wyłącznej korzyści pra-
cownika, to takie świadczenie będzie dla niego przy-
chodem. Natomiast wydatek poniesiony przez firmę 
na miejsce parkingowe służące zapewnieniu bezpie-
czeństwa samochodu firmowego, który pracownik 
użytkuje w czasie pracy, nie jest dla niego korzyś-
cią majątkową. Takie stanowisko potwierdził Dy-
rektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji 
indywidualnej z 23 września 2010 r. (IPPB4/415- 
-553/10-4/MP): 

MF
	 (…)	 przydzielenie	 samochodu	 służbowego	 pra

cownikom	i	wyznaczenie	przez	płatnika	miejsca	
garażowania	w	miejscu	zamieszkania	tych	osób	

gwarantującym	jego	bezpieczeństwo,	a	tym	samym	stałą	
gotowość	 do	 użytkowania	 i	 osiągania	 przychodu,	 wyni
kające	z	charakteru	pracy	na	danym	stanowisku,	nie	sta
nowi	przychodu	pracownika	ze	stosunku	pracy,	o	ile	sa
mochody	te	będą	wykorzystywane	w	celach	służbowych.	
W	 konsekwencji	 przejazdy	 z	 oraz	 do	 miejsca	 garażowa
nia	 oraz	 wartość	 płatności	 za	 faktury	 dokumentujące	
nabycie	 usług	 parkowania	 samochodów	 na	 wskazanych	

parkingach	 strzeżonych	 nie	 będą	 również	 generowały	
przychodu	 ze	 stosunku	 pracy.	 Przejazdy	 oraz	 parkowa
nie	będą	stanowiły	realizację	celu	służbowego,	jakim	jest	
dbałość	o	powierzone	mienie	Spółki	(…).

!
  UWAGA

Wydatek  poniesiony  przez  pracodawcę  na 
miejsce  parkingowe  na  samochód  służbowy, 

który pracownicy wykorzystują w pracy, nie  jest przy-
chodem zatrudnionych.

2.2.11.  Bony towarowe  
dla pracowników

Przekazanie pracownikom bonów powoduje koniecz-
ność włączenia ich wartości do pozostałych przycho-
dów ze stosunku pracy i pobrania zaliczki na podatek. 
Obowiązek zapłaty podatku powstaje także wtedy, gdy 
zakup bonów został sfinansowany ze środków zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia-
mi rzeczowymi zwolnionymi z podatku nie są bowiem 
bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany 
ich na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 usta-
wy o pdof). Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Słupsku w postanowieniu z 18 marca 2005 r. 
(PII/423-2/05), w którym stwierdził, że: 

MF
	 (…) na	 płatniku	 (zakładzie	 pracy)	 ciąży	 obo

wiązek	 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	 towaro
wych.	Płatnik	przekazuje	na	rachunek	właściwego	urzę
du	 skarbowego,	 w	 trybie	 określonym	 w	 art.	 38	 ustawy	
z	26	lipca	1991	r.,	pobraną	od	pracownika	należną	za
liczkę	 na	 podatek	 dochodowy,	 obliczoną	 od	 wszystkich	
otrzymanych	lub	postawionych	do	dyspozycji	w	danym	
miesiącu	 składników	 wynagrodzenia	 pracownika	
(włącznie	 z	 wartością	 otrzymanych	 bonów	 towaro
wych) (…).

PrZyKład 37

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

2.2.12. Karnety na zajęcia sportowe
Zakup karnetów na zajęcia sportowe dla pracow-

ników co do zasady jest ich przychodem ze stosunku 
pracy. Jeżeli karnet zostanie w całości sfinansowany 
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ze środków ZFŚS (w ramach prowadzonej działalnoś-
ci sportowo-rekreacyjnej), będzie zwolniony z podat-
ku do rocznej kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 usta-
wy o pdof).

Możliwość korzystania w tym przypadku ze zwol-
nienia podatkowego potwierdzają również organy po-
datkowe, m.in. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego 
Urzędu Skarbowego w Poznaniu w interpretacji indy-
widualnej z 16 listopada 2006 r. (ZD/4060–78/06). 
Organ ten wskazał na możliwość zarówno pokrycia 
przez pracodawcę 100% wartości przekazywanych 
świadczeń, jak też częściowego ich finansowania, ale 
z ZFŚS (lub ewentualnie z funduszy związków zawo-
dowych).

2.2.13. Konkurs dla pracowników
Zasadniczo wygrane w grach i konkursach podle-

gają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym. Nie dotyczy to jednak świadczeń dla 
pracownika finansowanych przez pracodawcę. Spo-
sób opodatkowania nagrody otrzymanej w konkur-
sie zależy od tego, czy można ją uznać za świadcze-
nie 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 możliwości opodatkowania 
przychodu z tytułu wygranych w grach i konkursach 
należy więc brać pod uwagę, czy nagrodę może otrzy-
mać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba. Po-
twierdził to Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbo-
wego w Krakowie w postanowieniu z 17 maja 2004 r. 
(PD-I/423/53/04): 

MF
	 (…) w	 sytuacji	 organizowania	 konkursu	 wy

łącznie	 wśród	 pracowników	 spółki,	 nagrody	
wypłacone	 z	 tego	 tytułu	 stanowią	 przychód	

pracownika	 ze	 stosunku	 pracy	 i	 winny	 być	 opodatko
wane	 przez	 pracodawcę	 na	 zasadach	 określonych	
w	art.	31–32	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fi
zycznych (…).

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelnik 
Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w in-
terpretacji indywidualnej z 18 lipca 2005 r. (1471/  
/DPF/415/52a/05/PP/1): 

MF
	 (…) zgodnie	z	art.	12	ust.	1	ustawy	z	26	 lipca	

1991	r.	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycz
nych	za	przychody	ze	stosunku	służbowego,	sto

sunku	 pracy,	 pracy	 nakładczej	 oraz	 spółdzielczego	 sto
sunku	 pracy	 uważa	 się	 wszelkiego	 rodzaju	 wypłaty	
pieniężne	 oraz	 wartość	 pieniężną	 świadczeń	 w	 naturze	
bądź	ich	ekwiwalenty,	bez	względu	na	źródło	finansowa
nia	tych	wypłat	i	świadczeń,	a	w	szczególności:	wynagro
dzenia	 zasadnicze,	 wynagrodzenia	 za	 godziny	 nadlicz
bowe,	 różnego	 rodzaju	 dodatki,	 nagrody,	 ekwiwalenty	
za	niewykorzystany	urlop	i	wszelkie	inne	kwoty	niezależ
nie	 od	 tego,	 czy	 ich	 wysokość	 została	 z	 góry	 ustalona,	
a	ponadto	świadczenia	pieniężne	ponoszone	za	pracow

nika,	jak	również	wartość	innych	nieodpłatnych	świad
czeń	lub	świadczeń	częściowo	odpłatnych.	W	ocenie	Na
czelnika	tut.	Urzędu	wartość	nagród	otrzymanych	przez	
pracowników	Spółki	w	postaci	wycieczek	stanowi	przy
chód	ze	stosunku	pracy,	od	którego	Spółka	jako	płatnik	
miała	 obowiązek	 pobrać	 zaliczki	 na	 podatek	 dochodo
wy	w	wysokości	określonej	w	art.	32	ust.	1	ww.	ustawy 
(…).

2.2.14. Świadczenia urlopowe
Świadczenia urlopowe mogą wypłacać nietworzący 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych praco-
dawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia 
danego roku mniej niż 20 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty. Są one wówczas kosztem podatko-
wym dla pracodawcy.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może prze-
kroczyć wysokości odpisu podstawowego określonego 
w przepisach o ZFŚS, który obecnie wynosi dla pra-
cownika zatrudnionego w normalnych warunkach 
pracy, w wymiarze pełnego etatu 1093,93 zł. Przy tym 
należy podkreślić, że wysokość świadczenia dla za-
trudnionych należy ustalić proporcjonalnie do wymia-
ru czasu pracy pracownika.

Wypłacone pracownikowi świadczenie urlopowe 
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, ponieważ stanowi dochód pracow-
nika ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 
updof. Natomiast do wysokości nieprzekraczają-
cej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej 
w ustawie o ZFŚS świadczenie urlopowe nie stanowi 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

!
  UWAGA

Termin  wypłaty  świadczenia  urlopowego  za-
zwyczaj  różni  się  od  terminu  wypłaty  wyna-

grodzenia  za  pracę.  Dlatego,  dokonując  dwóch  róż-
nych  wypłat  pracownikowi  w  tym  samym  miesiącu, 
składki ZUS  i zaliczkę na podatek dochodowy ustala 
się od każdej dokonanej wypłaty narastająco.

2.2.15. Dopłaty do wypoczynku dzieci
Dopłaty ze środków obrotowych pracodawcy do 

wypoczynku dzieci pracownika, które nie ukończy-
ły 18. roku życia, mogą korzystać ze zwolnienia z po-
datku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 760 zł, jeżeli zostaną speł-
nione łącznie następujące warunki: 
■	 wypoczynek będzie zorganizowany w formie m.in. 

wczasów, kolonii lub obozów,
■	 organizatorem będzie podmiot prowadzący dzia-

łalność w tym zakresie (na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 78 lit. b) updof). 
Od wartości udzielonego dofinansowania ze swoich 

środków obrotowych pracodawca nalicza pracowni-
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kom zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak 
i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ do-
płata do wypoczynku dziecka pracownika jest oskład-
kowana i może być zwolniona z opodatkowania (jeśli 
spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 
lit. b) updof), przy ustalaniu zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych pracodawca powinien 
pamiętać, że:
■	  nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na 

ubezpieczenia społeczne potrącone przez praco-
dawcę ze środków pracownika, których podstawę 
stanowi przychód zwolniony od podatku na podsta-
wie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (por. art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) updof),

■	  podatek nie podlega obniżeniu o kwotę pobranej 
przez pracodawcę składki na ubezpieczenie zdro-
wotne obliczonej od podstawy, którą stanowi przy-
chód zwolniony od podatku na podstawie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. 
art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) updof).

2.2.16.  Odszkodowanie  
za odwołanie z urlopu

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

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

MF
	 (...) pracodawca	jest	obowiązany	pokryć	koszty	

poniesione	 przez	 pracownika	 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	 po
niesionej	przez	pracownika	i	udokumentowanej.	Praco
dawca	może	jednak	zrekompensować	pracownikowi	od
wołanie	z	urlopu,	wypłacając	mu	określone	świadczenie	
pieniężne	ponad	kwotę	rzeczywiście	poniesionych	przez	
pracownika	 wydatków.	 Wszelkie	 kwoty	 otrzymane	 po
nad	koszty	 faktycznie	poniesione	będą	 jednak	stanowić	
dla	niego	przychód	podlegający	opodatkowaniu (...).

Po zmianie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o pdof został poszerzony o otrzymane odszkodowa-

nia lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub za-
sady ustalania wynikają wprost z postanowień ukła-
dów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie 
porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, 
o których mowa w art. 9 § 1 k.p. Artykuł 21 ust. 1 
pkt 3 ustawy o pdof wszedł w życie z mocą wsteczną 
od 1 stycznia 2014 r. i ma zastosowanie do świadczeń 
wypłaconych (otrzymanych przez pracownika) od tej 
daty.

Należy zatem uznać, że podstawą wypłaty odszko-
dowania z tytułu odwołania pracownika z urlopu 
mogą też być przepisy wewnątrzzakładowe. Tak przy-
znane odszkodowanie będzie wówczas również zwol-
nione z opodatkowania.

PrZyKład 38

Oprócz zwrotu wydatków związanych bezpo-
średnio ze skróceniem wypoczynku pracownika 
przysługującego mu na podstawie Kodeksu pra-
cy, przepisy wewnętrzne obowiązujące w spół-
ce X przewidują odszkodowanie za utraconą 
możliwość korzystania z urlopu wypoczynko-
wego z powodu potrzeb pracodawcy. Wysokość 
odszkodowania przysługuje za dni niewykorzy-
stanego wypoczynku, które oblicza się ze stawki 
godzinowej wynikającej z wynagrodzenia przy-
sługującego pracownikowi w miesiącu korzysta-
nia przez niego z urlopu. Należy uznać, że tak 
przyznane odszkodowanie będzie zwolnione 
z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o pdof.

2.2.17. Ubranie dla pracownika
Zwolniona z podatku dochodowego jest wartość 

ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego 
używanie należy do obowiązków pracownika, lub 
ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór (art. 21 ust. 1 
pkt 10 ustawy o pdof). Wartość świadczeń ponoszo-
nych przez pracodawcę na zakup odzieży dla pracow-
ników jest zatem zwolniona z podatku, jeśli używanie 
tej odzieży należy do obowiązków pracownika. Po-
twierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Targówek w interpretacji indywidualnej z 4 września 
2007 r. (1437/ZDF/423/123/07/LJ): 

MF
	 (…) z	 przedstawionego	 stanu	 faktycznego	 wy

nika,	 że	 pracownicy	 mają	 obowiązek	 nosić	
odzież	oznaczoną	marką	YYY	wyłącznie	w	cza

sie	pracy	i	nie	mają	prawa	do	jej	używania	poza	godzi
nami	 pracy.	 Ponadto	 po	 zakończeniu	 sprzedaży,	 w	 da
nym	 salonie	 YYY,	 danej	 kolekcji	 odzieży	 pracownicy	
mają	 obowiązek	 dokonać	 zwrotu	 pracodawcy	 wydanej	
odzieży.	 W	 świetle	 powyższych	 przepisów	 wydanie	 pra
cownikom	odzieży	oznaczonej	marką	YYY	wyłącznie	do	
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czasowego	 używania	 tylko	 w	 czasie	 świadczenia	 pracy	
nie	 stanowi	 dla	 pracowników	 przychodu	 ze	 stosunku	
pracy	zgodnie	z	art.	12	ust.	1	ustawy	o	podatku	docho
dowym	od	osób	fizycznych	ani	też	nieodpłatnego	świad
czenia	w	rozumieniu	art.	11	ust.	1	ww.	ustawy	i	nie	pod
lega	 opodatkowaniu	 podatkiem	 dochodowym	 od	 osób	
fizycznych	(…).

2.2.18.  Telefon służbowy  
do celów prywatnych

Pracownik, który wykorzystuje telefon służbowy do 
celów prywatnych, otrzymuje świadczenie od praco-
dawcy, które należy zaliczyć do jego przychodów ze 
stosunku pracy i opodatkować. Przychód nie powsta-
nie, jeżeli pracownik zwrócił pracodawcy koszt wyko-
nanych połączeń prywatnych.

PrZyKład 39

Joanna L. użytkuje służbowy telefon komórko-
wy, który może wykorzystywać w celach pry-
watnych, i ponosi za to koszt 50% abonamentu. 
Abonament wynosi 99 zł. Pracownica wyraziła 
zgodę na potrącenie co miesiąc z jej wynagrodze-
nia 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 te-
lefon jest wykorzystywany przez pracownika wy-
łącznie do celów służbowych. Takie stanowisko po-
twierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2011 r. 
(IBPBII/1/415-528/11/ŚS): 

MF
	 (…) w	sytuacji:

■	 gdy	 telefon	 służbowy	 wykorzystywany	 jest	
jako	 narzędzie	 pracy	 (służy	 tylko	 celom	 służ

bowym)	 –	 wydatki	 ponoszone	 przez	 wnioskodawcę,	
związane	 z	 jego	 udostępnieniem	 i	 eksploatacją,	 nie	
stanowią	 przychodu	 pracownika	 z	 tytułu	 nieodpłat
nych	świadczeń,
■	 	gdy	 telefon	 służbowy	 służy	 osobistej	 korzyści	 pra

cownika	 i	 realizacji	 jego	 prywatnych	 celów	 –	 wydat
ki	 ponoszone	 przez	 wnioskodawcę,	 związane	 z	 jego	
udostępnieniem	 i	 eksploatacją,	 stanowią	 przychód	
pracownika	 w	 rozumieniu	 ustawy	 o	 podatku	 docho
dowym	 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	stwier

dza	 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 (…).

2.2.19.  Abonamenty medyczne  
i polisy OC

Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie potwierdził 
prawidłowość opodatkowania abonamentów medycz-
nych. Do opodatkowania tego rodzaju nieodpłatnego 
świadczenia nie jest wymagane skorzystanie ze świad-
czeń medycznych. Korzyść pracownika z tego tytułu 
występuje nawet wtedy, gdy był on zdrowy przez cały 
okres, za który jest opłacany abonament. Istotą takie-
go świadczenia nie jest to, że pracownik udał się do 
lekarza na koszt pracodawcy, lecz sama możliwość 
takiej wizyty. Dzięki temu zdrowy pracownik ma za-
pewnione poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku 
swojej choroby (albo członka rodziny, gdy abonament 
obejmuje również inne osoby) będzie miał zapewnio-
ny dostęp do świadczeń medycznych.

!
  UWAGA

Oferowany  przez  pracodawcę  abonament 
medyczny  stanowi  przychód  pracownika 

i jest opodatkowany.

Podobnie jak w przypadku abonamentów medycz-
nych Trybunał Konstytucyjny uznał, że fakultatywne 
polisy OC stanowią przychód podlegający opodatko-
waniu.

2.2.20. Odpowiedzialność płatnika
Prowadząc spór o uznanie, że pracodawca nie miał 

możliwości spełnienia warunku wskazanego przez Try-
bunał Konstytucyjny co do tego, że pracownik otrzymał 
„przysporzenie majątkowe o indywidualnie określo-
nej wartości”, warto pamiętać o art. 26a Ordynacji po-
datkowej. Przepis ten stanowi, że podatnik nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnie-
nia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, 
o których mowa w art. 12 ustawy o pdof – do wysokości 
zaliczki, do której pobrania jest zobowiązany płatnik. To 
ograniczenie tłumaczy, dlaczego głównym celem orga-
nów podatkowych w przypadku sporów o bonusy pra-
cownicze są pracodawcy jako płatnicy, a nie pracownicy.

Przepis ten nie usprawiedliwia jednak braku pod-
jęcia przez organy podatkowe postępowania podat-
kowego wobec pracownika, który skorzystał np. z te-
lefonu służbowego i nie chce zapłacić podatku 
dochodowego. To podatnik jest najczęściej osobą, któ-
ra ma wiedzę, ile razy i w jakim zakresie skorzysta-
ła z określonych świadczeń. Organy podatkowe mają 
możliwość przeprowadzenia wielu dowodów, takich 
jak przesłuchanie świadków czy strony postępowa-
nia. W praktyce postępowania te nie są prowadzone, 
a organy podatkowe skupiają się wyłącznie na praco-
dawcy jako płatniku, wykorzystując art. 30 Ordyna-
cji podatkowej, który nakłada na płatników odpowie-
dzialność za podatek niepobrany lub podatek pobrany 
a niewpłacony.
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Tabela 12. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – tabelaryczne zestawienie świadczeń podlegających 
i niepodlegających pdof po wyroku TK

Rodzaj nieodpłatnego świadczenia Czy jest przychodem pracownika

1 2

Laptop służbowy

1.  Laptop służbowy wykorzystywa-
ny tylko do celów służbowych, gdy 
pracownik nie przebywa na urlopie

Możliwość korzystania z laptopa służbowego do celów służbowych nie 
jest przychodem pracownika. TK podkreślił, że nie są przychodem pra-
cowników nieodpłatne świadczenia ze strony pracodawcy, które są im 
niezbędne do wykonywania pracy i których zapewnienie leży w intere-
sie pracodawcy. Poza tym – obowiązek zapewnienia tzw. narzędzi pracy 
– a taki charakter ma w tym przypadku laptop – obciąża pracodawcę.

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

TK w wyroku z 8 lipca 2014 r. nie odniósł się wprost do problematy-
ki nieodpłatnych świadczeń, które zaspokajają zarówno interes praco-
dawcy, jak i interes pracownika. Niemniej jednak – mając na uwadze 
spostrzeżenia ogólne zawarte w uzasadnieniu tego wyroku – można 
stwierdzić, że będziemy mieli do czynienia z przychodem dla pracow-
nika, jeśli ten:
■	 dobrowolnie zgodzi się na możliwość używania laptopa do swoich 

celów prywatnych,
■	 będzie można oznaczyć zakres prywatnego używania laptopa. Na-

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

Jeśli pracownikowi zostanie stworzona możliwość prywatnego używa-
nia laptopa poza godzinami pracy, to gdy zrezygnuje on z tego świad-
czenia (nie będzie korzystał z laptopa, choć będzie miał taką możli-
wość), nie powstanie po jego stronie przychód.

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

W czasie urlopu pracownik co do zasady nie powinien świadczyć pracy. 
Praktyka jest oczywiście inna, jednak urlop pozostaje czasem, w któ-
rym pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy (nawet jeśli pra-
cuje w elastycznych formułach zatrudnienia). W związku z tym – na-
wet jeśli jest faktycznie inaczej – to nie można mówić o wykorzystywa-
niu laptopa do celów służbowych podczas urlopu. Należy przyjąć, że to 
wykorzystywanie ma charakter prywatny (patrz komentarz do pkt 4).

4.  Laptop służbowy wykorzystywa-
ny tylko do celów prywatnych, gdy 
pracownik przebywa na urlopie

W tym przypadku niewątpliwie mamy do czynienia ze świadczeniem 
stanowiącym konkretne przysporzenie majątkowe dla pracownika. Pra-
cownik nie musi bowiem wydawać swoich pieniędzy na zakup bądź wy-
pożyczenie sprzętu, skoro może korzystać ze sprzętu firmowego do ce-
lów prywatnych.
W takim przypadku pracownik zaoszczędza wydatek, jaki musiałby 
ponieść na zakup lub wypożyczenie laptopa. Przychód oczywiście po-
wstanie, pod warunkiem że pracownik dobrowolnie przyjął stworzoną 
przez pracodawcę możliwość używania w trakcie urlopu laptopa do ce-
lów prywatnych (wziął laptopa na czas urlopu). Jeśli z takiej możliwoś-
ci nie skorzystał – nie mamy do czynienia z powstaniem przychodu.

Telefon służbowy

5.  Telefon komórkowy wykorzystywa-
ny tylko do celów służbowych, gdy 
pracownik nie przebywa na urlopie

Możliwość korzystania z telefonu służbowego do celów służbowych nie 
jest przychodem pracownika. TK podkreślił, że nie są przychodem pra-
cowników nieodpłatne świadczenia ze strony pracodawcy, które są im
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niezbędne do wykonywania pracy i których zapewnienie leży w intere-
sie pracodawcy. 
Poza tym obowiązek zapewnienia tzw. narzędzi pracy – a taki charak-
ter ma w tym przypadku służbowy telefon komórkowy – obciąża pra-
codawcę.

6.  Telefon komórkowy wykorzystywa-
ny zarówno do celów służbowych, 
jak i prywatnych, gdy pracownik 
nie przebywa na urlopie

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

celów prywatnych,
■	 będzie można oznaczyć zakres prywatnego używania telefonu 

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

7.  Telefon komórkowy wykorzystywa-
ny zarówno do celów służbowych, 
jak i prywatnych, gdy pracownik 
przebywa na urlopie

W czasie urlopu pracownik co do zasady nie powinien świadczyć pracy. 
Praktyka jest oczywiście inna, jednak urlop pozostaje czasem, w któ-
rym pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy (nawet jeśli pra-
cuje w elastycznych formułach zatrudnienia). W związku z tym – na-
wet jeśli jest faktycznie inaczej – trudno udowodnić wykorzystywanie 
telefonu do celów służbowych podczas urlopu.
Jeżeli pracownik odbywa w czasie urlopu krótkie i sporadyczne rozmowy 
służbowe, to w tym zakresie korzystanie z telefonu podczas urlopu nie bę-
dzie dla niego nieodpłatnym świadczeniem stanowiącym jego przychód.
Trudno bowiem wywodzić, że w czasie urlopu pracownik „wisiał” na 
telefonie służbowym. To może być uznane za niewiarygodne przez or-
gany podatkowe, a poza tym narażać pracodawcę na problemy z in-
spekcją pracy.
Oczywiście, jeśli pracownik ma zakaz korzystania ze służbowego te-
lefonu do celów prywatnych, ewentualnie ponosi odpłatność za roz-
mowy prywatne z telefonu służbowego odbywane w trakcie urlopu, to 
nie powstanie problem z ustaleniem przychodu z tytułu nieodpłatnego 
używania telefonu służbowego do celów prywatnych. W takim przy-
padku przychód nie powstanie.

8.  Telefon komórkowy wykorzystywa-
ny tylko do celów prywatnych, gdy 
pracownik przebywa na urlopie

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

Samochód służbowy

 9.  Samochód służbowy wykorzysty-
wany tylko do celów służbowych, 
gdy pracownik nie przebywa na 
urlopie

Korzystanie z samochodu służbowego do celów służbowych nie jest 
przychodem pracownika. TK w wyroku z 8 lipca 2014 r. podkreślił, że 
nie są przychodem pracowników nieodpłatne świadczenia ze strony 
pracodawcy, które są im niezbędne do wykonywania pracy i których 
zapewnienie leży w interesie pracodawcy. Poza tym obowiązek zapew-
nienia tzw. narzędzi pracy – a taki charakter ma w tym przypadku sa-
mochód służbowy – obciąża pracodawcę.
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10.  Samochód służbowy wykorzysty-
wany zarówno do celów służbo-
wych, jak i prywatnych, gdy pra-
cownik nie przebywa na urlopie

Od stycznia 2015 r. obowiązuje ryczałtowe opodatkowanie prywatnych 
jazd pracowników wykonywanych pojazdami służbowymi. Miesięcz-
ny ryczałt od wykorzystywanych samochodów o pojemności silnika do 
1600 cm3 wynosi 250 zł, a dla pojazdów o wyższej pojemności – 400 zł.

11.  Samochód służbowy wykorzysty-
wany zarówno do celów służbo-
wych, jak i prywatnych, gdy pra-
cownik przebywa na urlopie

W czasie urlopu pracownik co do zasady nie powinien świadczyć pra-
cy. Praktyka jest oczywiście inna, jednak urlop pozostaje czasem, 
w którym pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy (nawet jeś-
li pracuje w elastycznych formułach zatrudnienia). W związku z tym 
– nawet jeśli jest faktycznie inaczej – to może być trudno wykazywać 
wykorzystywanie samochodu do celów służbowych podczas urlopu.
Należy przyjąć, że dopuszczalne jest sporadyczne wykorzystywanie sa-
mochodu służbowego do celów służbowych podczas urlopu pracowni-
ka (np. podjechanie do pracy z zaległymi dokumentami). Trudno jed-
nak bronić poglądu, że taki użytek służbowy podczas urlopu pracowni-
ka miałby mieć charakter dominujący, czy też znaczący.
To może być bowiem ocenione jako niewiarygodne przez organy po-
datkowe, a ponadto potencjalnie narazić pracodawcę na problemy 
z inspekcją pracy. 
Należy pamiętać, że w przypadku wykorzystywania samochodu służ-
bowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadcze-
nia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów 
prywatnych w wysokości 1/30 miesięcznego ryczałtu w kwocie 250 zł 
lub 400 zł (art. 12 ust. 2b updof). 
Ta dzienna kwota za wykorzystywanie firmowego auta do celów pry-
watnych wynosi odpowiednio:
■	 8,33 zł (1/30 × 250 zł) – w przypadku samochodów służbowych 

o pojemności silnika do 1600 cm3,
■	 13,33 zł (1/30 × 400 zł) – w przypadku samochodów służbowych 

o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

12.  Samochód służbowy wykorzysty-
wany tylko do celów prywatnych, 
gdy pracownik przebywa na urlo-
pie

Możliwość korzystania z samochodu będącego własnością pracodawcy 
w celach prywatnych pracownika – np. podczas urlopu – stanowi dla 
tego pracownika przychód. 
Na temat sposobu ustalania wysokości przychodu z tytułu korzystania 
przez pracownika ze służbowego samochodu do celów prywatnych pi-
saliśmy w pkt 10 tabeli.

Dowóz do pracy

13.  Dowóz do pracy Od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca wprowadził nowy art. 21 ust. 1 
pkt 14a updof i na tej podstawie zwolnił z opodatkowania wartość 
świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowane-
go przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumie-
niu art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym. Wskazany przepis zawiera definicję ustawową autobusu. Zgod-
nie z nią, jest to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Zatem, aby świadcze-
nie uzyskiwane przez pracownika z tytułu dowozu do pracy korzysta-
ło ze zwolnienia z opodatkowania istotne jest, aby środek transportu 
spełniał ustawową definicję autobusu.

14.  Zwrot pracownikom kosztów do-
jazdów do pracy, np. za bilety au-
tobusowe albo kolejowe

Zwrot pracownikom kosztów dojazdu do pracy nie jest przychodem 
pracownika. W tym przypadku nie mamy jednak do czynienia z „in-
nymi świadczeniami nieodpłatnymi”, na temat których wypowiedział 
się TK w wyroku z 8 lipca 2014 r., tylko ze świadczeniami pieniężny-
mi. Otrzymana przez pracownika kwota pieniężna jest dla niego przy-
chodem. W tym przypadku otrzymany zwrot kosztów jest zwolniony
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z pdof, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pra-
cy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 
updof).
Dotyczy to sędziów sądów, funkcjonariuszy niektórych służb.

15.  Zakup przez pracodawcę dla pra-
cowników biletów na dojazd do 
pracy

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

Pakiety medyczne

16.  Pakiet medyczny Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi pakietu uprawniającego 
do korzystania ze świadczeń medycznych jest przychodem pracow-
nika (poza obowiązkową medycyną pracy). TK potwierdził w wyro-
ku z 8 lipca 2014 r. ugruntowaną linię orzeczniczą w sprawie pakie-
tów medycznych, wskazując, że w tym przypadku mamy do czynienia 
z przychodem pracownika.
Jego zdaniem, już samo objęcie ochroną wynikającą z pakietu medycz-
nego, którą pracownik uzyskuje za darmo, generuje po jego stronie 
przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Do powstania przychodu 
nie jest w tym przypadku konieczne poddanie się przez pracownika 
określonym świadczeniom medycznym. Trzeba pamiętać, że wartość 
nabytych w ramach tych pakietów usług z zakresu medycyny pracy 
oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikających z Kodeksu pra-
cy, stanowi przychód pracownika, który korzysta ze zwolnienia okreś-
lonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 updof. W myśl tego przepisu zwolnione 
z pdof są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przy-
sługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Przycho-
dem pracownika będzie natomiast wartość usług medycznych niezwią-
zanych z medycyną pracy.

Wycieczki firmowe, wyjazdy integracyjne i szkolenia

17.  Wycieczki firmowe Ocena tego świadczenia w kontekście powstania po stronie pracow-
nika przychodu podatkowego – analizując tezy zawarte w wyroku TK 
z 8 lipca 2014 r. – może nasuwać pewne wątpliwości. TK wskazał, że 
w przypadku imprez integracyjnych organizowanych przez pracodaw-
ców (o czym szerzej piszemy w pkt 18 tabeli) nie ma przychodu, bo-
wiem nie można przyjąć, że pracownik, gdyby mógł, to wybrałby się 
samodzielnie na taką imprezę. TK nie odniósł się jednak w omawianym 
wyroku do wycieczek firmowych. Wydaje się, że jeśli mamy do czynienia 
z wycieczką firmową – w sensie zorganizowanej imprezy turystycznej 
(a nie wyjazdu czysto rozrywkowego) – na którą są prowadzone zapisy 
i pracownicy uczestniczą w niej za swoją zgodą (wyrażając chęć uczest-
nictwa w niej), to mamy do czynienia z przychodem po ich stronie. 
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W tym przypadku pracodawcy powinni pamiętać o zwolnieniu przewi-
dzianym w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Jeżeli zakup wycieczki został sfi-
nansowany ze środków ZFŚS, to wartość otrzymanego przez pracow-
nika świadczenia może korzystać ze zwolnienia w roku podatkowym 
do kwoty 380 zł (patrz interpretacja indywidualna Ministra Finansów 
z 28 września 2012 r., DD3/033/44/ILG/11/PK-338).

18.  Impreza integracyjna, np. z okazji 
rocznicy istnienia firmy, Wigilia 
dla pracowników

Uczestnictwo w imprezie integracyjnej nie jest przychodem pracow-
nika. TK stwierdził, że nie tylko możliwość uczestnictwa w imprezie 
integracyjnej nie jest przychodem, ale również i samo uczestnictwo 
w tego rodzaju imprezie nie skutkuje powstaniem u pracownika przy-
chodu z nieodpłatnych świadczeń. W uzasadnieniu TK stwierdził: 
(...) kryterium	–	wystąpienia	po	stronie	pracownika	przysporzenia	ma
jątkowego	 (korzyści)	 –	 nie	 jest	 natomiast	 spełnione,	 gdy	 pracodawca	
proponuje	pracownikom	udział	w	spotkaniach	integracyjnych	czy	szko
leniowych,	 choćby	 organizowanych	 poza	 miejscem	 pracy	 (imprezy	 wy
jazdowe).	W	tym	przypadku,	nawet	jeśli	pracownik	uczestniczy	w	spot
kaniu	(konferencji,	szkoleniu)	dobrowolnie,	po	jego	stronie	nie	pojawia	
się	korzyść,	choćby	w	postaci	zaoszczędzenia	wydatku (...). Opodatko-
wanie uczestnictwa czy też nawet samego zaproszenia na spotkanie 
integracyjne powodowałoby, że podatkowi podlegałby jedynie statys-
tyczny przychód ustalony w drodze arytmetycznego działania, pole-
gającego na podzieleniu kosztów tego spotkania przez liczbę pracow-
ników biorących w nim udział. Przepisy updof nie dają zaś podstaw 
do takiego działania.
W związku z tym należy uznać, że w tego rodzaju przypadkach przy-
chód nie powstaje.

19.  Wyjazdy na szkolenia połączone 
z integracją

Uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowym połączonym z integracją nie 
jest przychodem pracownika. TK wprost stwierdził, że wyjazdy szkole-
niowe nie stanowią przychodu pracowników (patrz cytat zuzasadnie-
nia wyroku TK z 8 lipca 2014 r., przywołany w pkt 18 tabeli). W przy-
padku wyjazdów szkoleniowych połączonych z integracją (a taki cha-
rakter w praktyce ma większość szkoleń odbywających się poza miej-
scem pracy) mamy do czynienia z taką okolicznością, że obok świad-
czeń leżących w interesie pracowników (zabawa i integracja), pojawia 
się jeszcze świadczenie leżące przede wszystkim w interesie pracodaw-
cy (tj. szkolenie pracowników w danym zakresie). Łącząc dwa wątki za-
prezentowane przez TK w uzasadnieniu wyroku z 8 lipca 2014 r., tj. że 
uczestnictwo w imprezach integracyjnych i szkoleniach nie jest przy-
chodem oraz że świadczenia dla pracowników leżące przede wszyst-
kim w interesie pracodawcy nie są przychodem – trzeba stwierdzić, że 
w tym przypadku również nie mamy do czynienia z przychodem.

Artykuły spożywcze udostępniane pracownikom

20.  Udostępnianie pracownikom wody 
w dystrybutorach, kawy, herbaty

Jak stwierdził TK w uzasadnieniu wyroku z 8 lipca 2014 r., sama moż-
liwość skorzystania ze świadczenia, jeśli nie towarzyszy mu określenie, 
kto i w jakim zakresie dokładnie ze świadczenia skorzystał (kiedy dodat-
kowo sam potencjalnie zainteresowany nie wyraził zgody na otrzyma-
nie świadczenia), nie powoduje jeszcze powstania przychodu. W związ-
ku z tym należy uznać, że samo udostępnienie każdemu pracownikowi 
możliwości pobrania wody czy innego napoju nie jest przychodem. Na-
wet gdyby ewentualnie rozpatrywać tego rodzaju świadczenia w kate-
gorii przychodów pracowników, to należy pamiętać, że w niektórych 
przypadkach byłyby to przychody zwolnione z podatku dochodowego 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof . W myśl tego przepisu zwolnione
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z pdof są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przy-
sługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pra-
cy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Takim 
przepisem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 
ze zm.). Z § 112 tego rozporządzenia wynika, że: (...) pracodawca	
jest	obowiązany	zapewnić	wszystkim	pracownikom	wodę	zdatną	do	pi
cia	 lub	 inne	 napoje,	 a	 pracownikom	 zatrudnionym	 stale	 lub	 okresowo	
w	warunkach	szczególnie	uciążliwych	zapewnić,	oprócz	wody,	inne	na
poje.	Ilość,	rodzaj	i	temperatura	tych	napojów	powinny	być	dostosowane	
do	 warunków	 wykonywania	 pracy	 i	 potrzeb	 fizjologicznych	 pracowni
ków.	Szczegółowe	zasady	zaopatrzenia	w	napoje	pracowników	zatrud
nionych	 w	 warunkach	 szczególnie	 uciążliwych	 określają	 odrębne	 prze
pisy.	
Odrębnym przepisem, o którym mowa w przywołanym § 112, jest roz-
porządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycz-
nych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279). 
Z § 4 tego rozporządzenia wynika, że pracodawca zapewnia napoje 
pracownikom zatrudnionym:
■	 w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się war-

tością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
■	 podczas pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia 

poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
■	 na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana wa-

runkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Polisy ubezpieczeniowe

21.  Ubezpieczenie pracowników, np. od 
następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, wykupienie dla pracownika 
polisy na życie

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

22.  Pożyczki dla pracowników O ewentualnym powstaniu przychodu można mówić w przypadku 
udzielania pracownikom pożyczek nieodpłatnych bądź też na warun-
kach w istotny sposób korzystniejszych niż rynkowe. W takich przy-
padkach mamy do czynienia z przychodem z tytułu nieodpłatnych 
świadczeń bądź też świadczeń częściowo odpłatnych. Na takim stano-
wisku stały dotychczas organy podatkowe oraz sądy. Wyrok TK w ża-
den sposób tego nie zmienia.

Zakwaterowanie

23.  Nieodpłatne korzystanie przez 
pracownika z lokalu mieszkalnego 
należącego do pracodawcy

Dotychczas nieodpłatne korzystanie przez pracownika z nieruchomości 
należącej do pracodawcy powodowało powstanie po stronie pracownika 
przychodu z tego tytułu. W części było to jednak świadczenie zwolnione 
z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof. Powsta-
je pytanie, czy po wyroku TK praktyka w zakresie kwalifikowania tego 
rodzaju świadczeń jako przychodów nie powinna się zmienić. W uzasad-
nieniu wyroku z 8 lipca 2014 r. TK stwierdził, że jeśli w umowie o pracę 
wskazano określone świadczenia – w tym mieszkanie służbowe – które 
pracodawca będzie spełniał na rzecz pracownika, to niewątpliwie mamy 
do czynienia ze świadczeniem przyjętym za zgodą pracownika. W takim 
przypadku stanowi ono przychód. Powstaje natomiast pytanie, czy ina-
czej nie powinny być traktowane sytuacje, w których pracodawca przeno-
si przejściowo pracownika w inne miejsce pracy, zapewniając mu miesz-
kanie. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której 
– jak to wskazuje TK – trudno uznać, że pracownik sam z własnej inicja-
tywy przeniósłby się w inne miejsce i wynajmował sobie sam mieszkanie. 
Może być to pewien argument na rzecz odstąpienia w ogóle od przypisy-
wania w takim przypadku pracownikowi przychodu.

Szczepienia ochronne

24.  Szczepienia ochronne, gdy obo-
wiązek szczepienia wynika z prze-
pisów bhp

Nieodpłatne obowiązkowe szczepienia ochronne pracowników są-
przychodem zwolnionym z pdof.
Jeżeli pracodawca jest zobowiązany do zaszczepienia swoich pracow-
ników na podstawie przepisów bhp, to nieodpłatne świadczenie, jakie 
otrzymał pracownik, będzie dla niego przychodem korzystającym ze 
zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof. W myśl tego przepi-
su zwolnione z pdof są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świad-
czenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higie-
nie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw 
lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. 
Pierwszym z przepisów bhp jest rozporządzenie Rady Ministrów 
z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych 
oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, 
funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, za-
trudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 40). Z rozporządzenia tego wynika, że zaleca się szczepie-
nie przeciwko grypie w przypadku czynności podejmowanych w trakcie 
pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach pod-
ległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw za-
granicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, jeżeli 
przy ich wykonywaniu istnieje ryzyko zarażenia wirusem grypy.
Drugim przepisem bhp jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwiet-
nia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdro-
wia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawo-
dowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r. nr 81, poz. 716).
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Rozporządzenie to zawiera wykaz prac, przy których wykonywa-
niu pracownicy są narażeni  na działanie wirusa grypy. Jest to praca 
w zakładach produkujących  żywność.

25.  Szczepienia ochronne, gdy obo-
wiązek szczepienia nie wynika 
z przepisów bhp, np. dobrowolne 
szczepienia na grypę

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

Produkty udostępniane z rabatem

26.  Zakup produktów wytwarzanych 
przez pracodawcę z rabatem, gdy 
oferta jest kierowana do otwarte-
go grona odbiorców

Rabat przyznany pracownikowi wówczas, gdy oferta jest kierowana do 
otwartego grona odbiorców, nie jest przychodem pracownika. Rabaty 
mogą być potencjalnie traktowane jako świadczenia częściowo odpłat-
ne (gdy rabat byłby traktowany jako dodatkowa korzyść mogąca po-
tencjalnie stanowić przychód). Od dłuższego czasu istnieje jednak kon-
sensus, którego wyrok TK z 8 lipca 2014 r. w żadnej mierze nie zmie-
nia, że jeśli rabat jest kierowany do wszystkich, do nieograniczonego 
podmiotowo kręgu odbiorców – to przychód nie powstaje.

27.  Zakup produktów wytwarzanych 
przez pracodawcę z rabatem, gdy 
oferta jest kierowana tylko do pra-
cowników

Rabat przyznany pracownikowi – gdy oferta jest kierowana tyl-
ko do pracowników – jest przychodem pracownika. Jeśli rabat jest 
kierowany tylko i wyłącznie do pracowników i jest on im należny 
z tego tytułu, że są pracownikami, to wartość tego rabatu jest dla 
nich przychodem. Jest to bowiem świadczenie częściowo odpłatne, 
a wartość rabatu wyraża korzyść majątkową pracownika (uniknię-
cie wydatku kosztem swojego majątku).

Finansowanie kosztów nauki

28.  Finansowanie kosztów nauki W przypadku gdy pracodawca opłaca pracownikowi koszty nauki 
i kształcenia, pracownik nie musi ponosić wydatków ze swojego mająt-
ku na opłacenie kosztów kształcenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze 
wykupienie przez pracodawcę dla pracownika kursu czy studiów sta-
nowi dla niego przychód. W przypadku kursów i szkoleń bardzo spe-
cjalistycznych, które są pracownikowi niezbędne do wykonywania pra-
cy, a których odbyciem we własnym zakresie nie byłby zainteresowany, 
powstaje wątpliwość, czy są one dla pracownika przychodem (patrz 
argumentacja TK dotycząca braku przychodów w przypadku imprez 
integracyjnych). Należy jednak stwierdzić, że kwestia ta nie ma zna-
czenia praktycznego z uwagi na to, że świadczenia przyznane pracow-
nikom na dokształcanie są zgodnie z odrębnymi  przepisami zwolnione 
z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof).



Świadczenia na rzecz pracowników – środki obrotowe

kwiecień 2015 Poradnik Gazety Prawnej nr  4  (866) 59

2.3.  Świadczenia pozapłacowe  
a koszt pracodawcy

Sposób rozliczenia w rachunku podatkowym wy-
datków na zakup świadczeń finansowanych ze środ-
ków obrotowych zależy od ich charakteru. Jeżeli mają 
one charakter socjalny, to pracodawca nie zaliczy tych 
wydatków do kosztów podatkowych. Stosownie bo-
wiem do art. 16 ust. 1 pkt 45 updop, do kosztów uzy-
skania przychodów nie zalicza się wydatków pracodaw-
cy poniesionych na działalność socjalną, o której mowa 
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych (z wyjątkiem świadczeń urlopowych wypła-
conych zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych). Przez działalność socjalną, ro-
zumie się m.in. usługi świadczone przez pracodawców 
na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kul-
turalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad 
dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszko-
lach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, 
udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finanso-
wej (np. w postaci zapomóg).

Można zatem przyjąć, że jeśli świadczenia finansowa-
ne ze środków obrotowych mieszczą się w definicji dzia-
łalności socjalnej, to wydatki poniesione na nie przez 
pracodawcę nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzy-
skania przychodów.

Jeśli natomiast świadczenia dla pracowników zosta-
ły sfinansowane ze środków obrotowych i nie mają one 
charakteru socjalnego, to są one kosztem podatkowym 
na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 
updop. Kosztem podatkowym mogą być np. wydatki 
na imprezę świąteczną, integracyjną dla pracowników. 
W praktyce przyjął się pogląd, że wydatki na imprezę 
okolicznościową (np. integracyjną) podlegają ujęciu 
w kosztach podatkowych wówczas, gdy celem takiej im-
prezy była integracja i motywacja pracowników, popra-
wa efektywności ich pracy, a w efekcie – zwiększenie 
przychodów osiąganych przez pracodawcę (podatnika). 
Jeśli jednak celem imprezy jest rozrywka i konsumpcja 
sama w sobie, to wydatki poniesione na zorganizowanie 
takiej imprezy nie stanowią kosztów uzyskania przycho-
dów (np. interpretacja indywidualna wydana przez Dy-
rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 października 
2013 r., ITPB3/423-328/13/PST).

Ryzykowne jest natomiast zaliczanie do kosztów uzy-
skania przychodów wszelkich świadczeń dla dzieci i ro-
dzin pracowników. Organy podatkowe od dłuższego już 
czasu uważają, że świadczenia dla członków rodzin pra-
cowników nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzy-
skania przychodów, ze względu na brak związku z przy-
chodami zakładu pracy. W takim tonie wypowiedział się 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji in-
dywidualnej z 1 marca 2013 r., ILPB3/423-491/12-6/AO. 
Sprawa dotyczyła spółki, która poniosła m.in. wydatki 
na zakup bonów podarunkowych dla dzieci swoich pra-
cowników. Świadczenia te, zdaniem spółki, miały służyć 
motywowaniu pracowników, poprawieniu ich efektyw-

ności oraz atmosfery wśród załogi. Zakup bonów został 
sfinansowany ze środków obrotowych, a ich wartość nie 
była uzależniona od sytuacji majątkowej danego pra-
cownika. Organ podatkowy stwierdził, że:

MF
	 (…)	wydatki	ponoszone	przez	Spółkę	na	bony	po

darunkowe	dla	dzieci	pracowników	nie	stanowią	
kosztów	 uzyskania	 przychodów	 w	 rozumieniu	

art.	 15	 ust.	 1	 ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	
prawnych.	 Nie	 są	 bowiem	 ponoszone	 na	 rzecz	 pracowni
ków	Spółki,	tylko	na	rzecz	ich	dzieci,	a	zatem	nie	można	
traktować	ich	jako	kosztów	pracowniczych.	W	takiej	sytu
acji	 nie	 zachodzi	 związek	 przyczynowoskutkowy	 pomię
dzy	 ponoszonym	 wydatkiem	 a	 uzyskanym	 przychodem	
lub	 zachowaniem	 albo	 zabezpieczeniem	 źródła	 przycho
dów	 Spółki.	 Dzieci	 pracowników	 nie	 przyczyniają	 się	 do	
osiągnięcia	przez	Spółkę	przychodów.	(…)

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe 
w kwestii udziału rodzin pracowników, w tym ich dzie-
ci, w imprezach integracyjnych (np. interpretacja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 31 maja 2011 r., ILPB3/423-88/10/11-S/KS).

Odmiennego zdania był Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy. W interpretacji indywidualnej 
z 15 października 2013 r., ITPB3/423-328/13/PST 
uznał, że wydatki na imprezę integracyjną, w czę-
ści przypadającej na rodzinę pracownika, mogą zo-
stać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
Świadczenia te są bowiem związane ze stosunkiem 
pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie 
ten stosunek, członkowie rodziny nie uczestniczyliby 
w spotkaniu). Są to zatem koszty pracownicze. Taki 
pogląd nie jest jednak popularny wśród organów 
podat kowych.

2.4.  Świadczenia finansowane 
ze środków obrotowych a VAT

Świadczenia na rzecz pracowników, nawet te nieod-
płatne, mogą podlegać opodatkowaniu VAT. Zależy to 
od wielu czynników, takich jak źródło finansowania, 
a w niektórych przypadkach od celu świadczenia. Od 
1 kwietnia 2014 r. do ustawy o VAT wprowadzono zmia-
ny w tym zakresie, które dotyczą samochodów wyko-
rzystywanych do celów prywatnych.

W przypadku świadczeń nieodpłatnych na rzecz pra-
cownika należy wziąć pod uwagę dwa przepisy, tj. art. 7 
ust. 2 i art. 8 ust. 2–6 ustawy o VAT. 

Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że opodatkowa-
niu VAT podlega przekazanie nieodpłatnie przez po-
datnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, 
w szczególności:
■	  przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste 

podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pra-
cowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, 
członków spółdzielni i ich domowników, członków 
organów stanowiących osób prawnych, członków sto-
warzyszenia,
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■	  wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub 
w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, 
importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części 
składowych.

Z kolei z art. 8 ust. 2–6 wynika, że za odpłatne świad-
czenie usług podlegające VAT uznaje się m.in.:
■	  użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa 

podatnika do celów innych niż działalność gospo-
darcza podatnika, w tym w szczególności do celów 
osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym 
byłych pracowników, wspólników, udziałowców, ak-
cjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, 
członków organów stanowiących osób prawnych, 
członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przy-
sługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo-
nego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych 
towarów lub ich części składowych;

■	  nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste po-
datnika lub jego pracowników, w tym byłych pra-
cowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, 
członków spółdzielni i ich domowników, członków 
organów stanowiących osób prawnych, członków sto-
warzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świad-
czenie usług do celów innych niż działalność gospo-
darcza podatnika.
Od 1 kwietnia 2014 r. nie podlega opodatkowaniu 

użycie pojazdów samochodowych do celów innych niż 
działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi 
przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniże-
nia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo-
nego w wysokości 50% podatku z tytułu:
■	  nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
■	  nabycia, importu lub wytworzenia części składowych 

do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub 
wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysłu-
giwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego.
Za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich 

w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
lea singu lub innej umowy o podobnym charakterze. Re-
gulacje te mają zastosowanie również do samochodów, 
od nabycia których odliczono 50/60% VAT naliczonego, 
nie więcej niż 5000/6000 zł. Przepisy te można stoso-
wać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r.

W chwili zakupu towarów podatnik musi zadeklaro-
wać ich związek z działalnością opodatkowaną lub brak 
tego związku. Jeśli taki związek występuje, to podat-
nikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku na-
liczonego od tych zakupów. Gdy zakup świadczeń dla 
pracowników sfinansowany ze środków obrotowych, 
zostanie uznany za związany z działalnością opodatko-
waną podatnika, odliczy on podatek naliczony od do-
konanego zakupu, a następnie, co do zasady, naliczy 
podatek należny od ich przekazania (ten sam skutek 
wystąpi wówczas, gdy podatnik kupił towary np. do dal-

szej odsprzedaży, wobec czego przy nabyciu odliczył po-
datek naliczony, a następnie postanowił wykorzystać je 
w inny sposób, tj. przekazać np. na paczki świąteczne). 
W przeciwnym razie, tzn. gdy podatnik uzna, że zakup 
świadczeń nie jest związany z jego działalnością opo-
datkowaną, nie odlicza on podatku naliczonego i nie 
wykazuje podatku należnego od przekazania paczek 
pracownikom.

Kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego 
od zakupu świadczeń dla pracowników bywa oceniana 
przez organy podatkowe w sposób niejednolity. Można 
spotkać się ze stanowiskiem, że zakup ten służy wyłącz-
nie potrzebom osobistym pracownika, wobec czego za-
kład pracy (podatnik) nie powinien odliczać podatku 
naliczonego od zakupu tych świadczeń, gdyż nie są one 
związane z jego działalnością opodatkowaną. W rezul-
tacie nie wystąpi obowiązek naliczenia podatku należ-
nego od ich przekazania. Można też spotkać się ze sta-
nowiskiem odmiennym, na podstawie którego zakup 
świadczeń służy m.in. umocnieniu relacji z pracowni-
kami, co w sposób pośredni wpływa na wysokość przy-
szłych wyników sprzedażowych, wykazując tym samym 
pośredni związek z działalnością gospodarczą podatni-
ka. Wystąpienie tego związku powoduje, że podatnik 
z jednej strony ma prawo do odliczenia VAT od zakupu 
paczek świątecznych, a z drugiej – ciąży na nim obowią-
zek opodatkowania ich przekazania.

Należy jednak podkreślić, że jeżeli podatnik nie odli-
czy podatku naliczonego od zakupu świadczeń dla pra-
cowników, to może spotkać się z poglądem organu po-
datkowego, że miał do tego prawo, tylko z prawa tego 
nie skorzystał. W takim wypadku powinien odliczyć 
VAT od zakupu i opodatkować jego przekazanie. Dlate-
go dla podatnika bezpieczniejszym rozwiązaniem jest 
uznanie, że zakup jest związany z działalnością opodat-
kowaną, wobec czego przysługuje mu prawo do odli-
czenia podatku naliczonego. Skutkuje to obowiązkiem 
opodatkowania nabytych świadczeń sfinansowanych ze 
środków obrotowych, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 
o VAT. Uznanie przekazania świadczeń na rzecz pra-
cowników za czynność związaną z prowadzoną przez 
pracodawcę działalnością gospodarczą nie będzie jed-
nak zawsze wiązało się z obowiązkiem naliczenia od 
tego przekazania VAT należnego. Trzeba bowiem pa-
miętać, że w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca 
stwierdził, że nieodpłatne przekazanie towarów nie 
podlega opodatkowaniu VAT, jeśli dotyczy prezentów 
o małej wartości przekazanych na cele związane z dzia-
łalnością gospodarczą podatnika. Za prezenty o małej 
wartości uznaje się przekazywane przez podatnika jed-
nej osobie towary:
■	  o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podat-

kowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewi-
dencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych 
osób,

■	  których przekazania nie ujęto w ewidencji osób ob-
darowanych, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru 
(bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostko-
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wy koszt wytworzenia, określone w momencie prze-
kazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
Gdy pracownik jest obciążany kosztami, dochodzi za-

sadniczo do odsprzedaży towarów albo usług, które są 
opodatkowane na zasadach ogólnych. Zasady opodat-
kowania tych świadczeń zostaną omówione na przykła-
dach.

2.4.1.  Wybrane świadczenia  
w przepisach VAT

Paczki świąteczne

Na istnienie związku przekazanych pracownikom pa-
czek okolicznościowych z działalnością gospodarczą pra-
codawcy wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Po-
znaniu w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2013 r. 
(ILPP2/443-415/13-4/AD), z której wynika, że przeka-
zanie pracownikom artykułów spożywczych w formie 
paczek okolicznościowych następuje na cele związane 
z działalnością gospodarczą podatnika. Celem przekaza-
nia pracownikom paczek okolicznościowych jest bowiem 
ich wynagrodzenie za pracę świadczoną na rzecz zakładu 
pracy oraz motywacja do jeszcze bardziej rzetelnego wy-
konywania tej pracy w przyszłości. Ze względu na to, że 
w prowadzonej przez podatnika działalności gospodar-
czej istnieje konieczność zatrudniania i co za tym idzie 
– wynagradzania pracowników, uznanie przekazanych 
paczek okolicznościowych za element rzeczowy wyna-
grodzenia ze stosunku pracy pozwala stwierdzić istnienie 
związku z działalnością gospodarczą podatnika. W tych 
okolicznościach organ podatkowy uznał, że przekazane 
pracownikom paczki okolicznościowe stanowią prezenty 
o małej wartości, co wyklucza ich opodatkowanie, o ile 
zostaną spełnione pozostałe warunki wskazane w art. 7 
ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Podsumowując, jeśli zatem paczki świąteczne przeka-
zywane pracownikom spełniają warunki do uznania za 
prezenty o małej wartości, ponieważ:
■	  zostaną uznane za element rzeczowy wynagrodze-

nia ze stosunku pracy (składnik motywacyjny), co po-
twierdza istnienie związku przekazanego prezentu 
z działalnością gospodarczą podatnika,

■	  obejmują produkty, np. artykuły spożywcze, zabaw-
ki, których jednostkowa cena nabycia lub jednostko-
wy koszt wytworzenia w momencie przekazania nie 
przekracza 10 zł netto (chodzi tu o pojedyncze sztuki 
tych produktów o wartości poniżej 10 zł netto, nawet 
jeśli ich łączna wartość przekroczy 100 zł)

– to podatnik nie wykazuje podatku należnego od prze-
kazanych pracownikowi paczek świątecznych. Jedno-
cześnie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku 
naliczonego przy nabyciu towarów przeznaczonych na 
paczki świąteczne, jeśli wykonuje czynności opodatko-
wane VAT.

Jeżeli natomiast produkty przekazane w ramach 
paczki świątecznej dla pracownika nie będą spełnia-
ły warunków do uznania za prezenty o małej wartości, 

np. ze względu na wartość pojedynczych produktów 
przekraczającą 10 zł netto za sztukę, to podatnik powi-
nien opodatkować ich przekazanie przy jednoczesnym 
prawie do odliczenia podatku naliczonego od nabycia 
towarów wchodzących w jej skład.

Bony towarowe
Zakłady pracy często przekazują swoim pracownikom 

bony towarowe o określonej wartości. Uprawniają one 
do zakupu towarów lub usług w sklepach bądź w innych 
placówkach wskazanych przez wystawcę bonów. Ponie-
waż bon towarowy nie stanowi ani towaru, ani usługi, 
więc jego przekazanie pozostaje poza zakresem ustawy 
o VAT. Dopiero wydanie towaru lub wykonanie usługi 
w zamian za bon uprawniający do nabycia tych dóbr 
podlega opodatkowaniu VAT. Z tego powodu przekaza-
nie pracownikom bonów towarowych nie podlega VAT 
bez względu na to, czy są one finansowane ze środków 
obrotowych czy ze środków ZFŚS.

Uznanie przekazania bonów towarowych za czynność 
pozostającą poza zakresem VAT wywołuje także określo-
ne konsekwencje podatkowe związane z ich udokumen-
towaniem. Nabycie bonów towarowych powinno być 
udokumentowane notą księgową, na której nie wystę-
puje VAT. Jeśli emitent bonów towarowych udokumen-
tuje ich wydanie fakturą, to pracodawca (podatnik), 
który otrzymał taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia 
podatku naliczonego z niej wynikającego, ponieważ do-
kumentuje ona czynność niepodlegającą opodatkowa-
niu VAT (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

Gratyfikacje pieniężne
Niektórzy pracodawcy przekazują swoim pracowni-

kom gratyfikacje pieniężne, np. w postaci premii świą-
tecznych czy nagród jubileuszowych.

Pieniądz jako środek płatniczy nie stanowi towaru, 
nie jest też usługą. Przekazanie pracownikowi tego ro-
dzaju gratyfikacji pieniężnej pozostaje poza zakresem 
VAT, gdyż czynność ta nie stanowi ani odpłatnej dosta-
wy towarów, ani odpłatnego świadczenia usługi.

Organizacja imprezy integracyjnej
Zorganizowanie imprezy integracyjnej może powo-

dować powstanie wątpliwości związanych z opodat-
kowaniem nieodpłatnego świadczenia dokonanego na 
rzecz pracowników biorących udział w tym spotkaniu. 
Z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT wynika bowiem, że 
za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatko-
waniu VAT uznaje się również nieodpłatne świadczenie 
usług na cele osobiste m.in. pracowników podatnika, 
w tym byłych pracowników, oraz wszelkie inne nieod-
płatne świadczenie usług do celów innych niż działal-
ność gospodarcza podatnika.

Nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za obję-
te VAT tylko wówczas, gdy są one świadczone na cele 
inne niż działalność gospodarcza podatnika. Za usługi 
niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy 
uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się 
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bez związku z potrzebami prowadzonej działalności go-
spodarczej.

Celem spotkania integracyjnego jest przede wszyst-
kim budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy 
przedsiębiorstwa wśród pracowników, a także utrwa-
lanie i wzmacnianie relacji z pracownikami, co w przy-
szłości może znaleźć swoje odzwierciedlenie w wy-
nikach sprzedażowych firmy. Z tego powodu należy 
uznać, że organizacja takiej imprezy pozostaje w związ-
ku z potrzebami wynikającymi z działalności gospodar-
czej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

W tej sytuacji nie wystąpi obowiązek naliczenia po-
datku należnego od nieodpłatnie świadczonej usługi 
na rzecz pracowników firmy biorących udział w spot-
kaniu, nawet jeśli przy nabyciu towarów i usług zwią-
zanych z tą uroczystością podatnik miał prawo do od-
liczenia podatku naliczonego. Potwierdzenie tego 
stanowiska można odnaleźć w interpretacji indywidu-
alnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 mar-
ca 2012 r. (IPPP2/443-47/12-2/AO), w której czyta-
my, że:

MF
	 (...) organizacja	 uroczystości	 jubileuszowej	 dla	

pracowników	 oraz	 kontrahentów	 Spółki	 za	 po
średnictwem	 organizatora	 (za	 udział	 w	 której	

uczestnicy	 nie	 dokonywali	 żadnych	 opłat)	 w	 sposób	 po
średni	jest	związana	z	działalnością	gospodarczą	Spółki.	
Z	uwagi	na	powyższe,	w	świetle	art.	8	ust.	2	pkt	2	ustawy	
o	 podatku	 od	 towarów	 i	 usług,	 czynność	 ta	 nie	 będzie	
podlegała	 opodatkowaniu	 podatkiem	 od	 towarów	
i	 usług,	 gdyż	 organizacja	 przedmiotowej	 imprezy	 zwią
zana	 jest	 z	 prowadzoną	 przez	 Spółkę	 działalnością	 gos
podarczą.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane prze-
pisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż spółka 
nie będzie zobowiązana do rozpoznania podatku VAT 
należnego w związku z nieodpłatną dostawą towarów 
oraz świadczeniem usług na rzecz uczestników uroczy-
stości jubileuszowej z uwagi na związek z prowadzoną 
przez spółkę działalnością gospodarczą.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowi-
cach w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 r. 
(IBPP1/443-236/12/MS), w której podjął próbę zdefi-
niowania „potrzeb osobistych” pracownika. Organ po-
datkowy wyjaśnił, że:

MF
	 (...)	 w	 przedmiotowej	 sprawie	 nie	 można	 uznać	

organizacji	spotkania	integracyjnego	w	części	do
tyczącej	 własnych	 pracowników	 Wnioskodawcy	

za	 odpłatne	 świadczenie	 usług	 na	 rzecz	 pracowników	
Wnioskodawcy,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 8	 ust.	 2	 ustawy	
o	VAT,	bowiem	organizacja	przedmiotowego	spotkania	bę
dzie	związana	z	działalnością	gospodarczą	Wnioskodaw
cy.	 Uczestnictwo	 pracowników	 Wnioskodawcy	 w	 przed
miotowej	 imprezie	 integracyjnej	 ma	 na	 celu	 wymianę	
doświadczeń	zawodowych,	która	spowoduje	wzrost	moty
wacji	 w	 zakresie	 wykonywania	 obowiązków	 co	 z	 kolei	
przełoży	się	na	wydajność	i	wysoką	jakość	wykonywanych	
obowiązków	służbowych,	a	tym	samym	docelowo	przyczy
ni	się	do	zwiększenia	przychodów	Wnioskodawcy.

Jednocześnie organizacja przedmiotowego spotkania 
integracyjnego nie będzie służyć celom osobistym pra-
cowników.

Zorganizowanie spotkania integracyjnego z udzia-
łem pracowników firmy nie stanowi więc nieodpłatne-
go świadczenia usług na rzecz pracowników biorących 
w nim udział. Jest to czynność związana z prowadze-
niem działalności gospodarczej podatnika, a udział pra-
cownika w tym spotkaniu wynika z istnienia stosunku 
pracy, a nie z jego wyłącznych potrzeb osobistych.

W przypadku organizowania przez pracodawców 
spotkań integracyjnych z pracownikami pojawia się 
problem prawa do odliczenia VAT od wydatków po-
niesionych na ten cel. Prawo do odliczenia podatku na-
liczonego od wydatków związanych z organizacją uro-
czystości dla pracowników należy rozpatrywać przede 
wszystkim zgodnie z zasadą ogólną sformułowaną 
w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z której wynika, że po-
datnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku na-
liczonego od nabytych towarów i usług w takim zakre-
sie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania 
czynności opodatkowanych. Spotkanie pracowników 
jest z pewnością okazją do ich integracji. Integracyjne 
spotkania organizowane przez pracodawcę sprzyjają 
pogłębieniu więzi z pracownikami, wpływają na zwięk-
szenie jakości i wydajności ich pracy oraz motywują do 
identyfikowania się z marką firmy i jej wynikami, przez 
co w sposób pośredni wpływają także na wielkość obro-
tu realizowanego z tytułu wykonywanych przez praco-
dawcę (podatnika) czynności opodatkowanych. Co do 
zasady więc podatnikowi przysługuje prawo do odlicze-
nia podatku naliczonego od zakupów związanych z or-
ganizacją firmowej uroczystości, jeśli dotyczą one jego 
działalności opodatkowanej.

Jednak pomimo spełnienia podstawowego warunku 
odliczenia VAT, określonego przez art. 86 ust. 1 ustawy 
o VAT, podatnik w niektórych przypadkach może zostać 
pozbawiony prawa do odliczenia. Pracodawca, organi-
zując uroczystość integracyjną dla pracowników, może 
powierzyć obsługę tej uroczystości zewnętrznemu pod-
miotowi. Wówczas może on ponieść wydatki na zakup:
■	  usługi kateringowej – w przypadku gdy uroczystość 

odbędzie się na terenie firmy lub w wynajętej przez 
podatnika sali z obsługą zapewnioną przez zewnętrz-
ny podmiot, lub

■	  usługi gastronomicznej – w przypadku gdy uroczy-
stość odbędzie się w restauracji z obsługą zapewnio-
ną przez jej właściciela.
Pracodawca może również zorganizować spotkanie 

na terenie firmy z obsługą we własnym zakresie. Wów-
czas najczęściej ponosi on wydatki na zakup produktów 
potrzebnych do przygotowania tej uroczystości, w tym 
przede wszystkim artykułów spożywczych i napojów 
bezalkoholowych.

Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodat-
kowane, to przysługuje mu pełne prawo do odliczenia po-
datku naliczonego od zakupu usługi kateringowej oraz 
artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych prze-
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znaczonych do przygotowania uroczystości we własnym 
zakresie. Jeżeli jednak organizacja spotkania wymaga wy-
najęcia sali, to także od tego wydatku podatnikowi przy-
sługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Prawa do odliczenia podatku naliczonego nie będzie 
natomiast dawała faktura stwierdzająca zakup usługi 
gastronomicznej. Z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wy-
nika jednoznacznie, że podatnik jest pozbawiony pra-
wa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usłu-
gi gastronomicznej (z wyjątkiem przypadku, w którym 
usługa gastronomiczna dotyczy nabycia gotowych posił-
ków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników 
świadczących usługi przewozu osób).

Karty multisport
Popularną formą świadczeń są karty multisport, które 

uprawniają pracowników do korzystania z zajęć sporto-
wych. Sposób finansowania tego bonusu jest różny i od 
tego zależy sposób rozliczenia VAT. Można wyróżnić na-
stępujące sposoby finansowania:

Zakup  kart  dla  pracowników  jest  finansowany 
częściowo  z  zakładowego  funduszu  świadczeń  so-
cjalnych,  a  częściowo  przez  samych  pracowników, 
których część opłat potrącana jest przy wypłacie wy-
nagrodzenia, lub całościowo z ZFŚS.

W przypadku pierwszej grupy wydatków na rzecz pra-
cowników korzystających z kart, finansowanych w cało-
ści z ZFŚS bądź w części z ZFŚS, a w pozostałej części 
przez pracowników, pracodawca nie występuje jako po-
datnik podatku od towarów i usług. Tym samym czyn-
ności te nie podlegają opodatkowaniu VAT. Stanowisko 
to potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogól-
nej z 27 maja 2013 r.:

MF
	 (...) działania	 pracodawcy	 polegające	 wyłącznie	

na	dokonaniu	zakupów	od	osób	trzecich,	których	
nabycie	w	całości	następuje	ze	środków	Funduszu	

(takich	jak	np.	wczasów	dla	pracowników	i	emerytów,	kolo
nii	i	obozów	dla	dzieci	pracowników,	karnetów	uprawnia
jących	do	korzystania	z	basenów,	siłowni	i	innych	obiektów	
sportowych,	biletów	do	kina,	teatru,	kompleksowych	usług	
polegających	 na	 organizowaniu	 określonej	 imprezy	 kultu
ralnej)	w	celu	udostępnienia	ich	osobom	uprawnionym	na	
zasadach	wymienionych	w	ww.	ustawie	o	zakładowym	fun
duszu	 świadczeń	 socjalnych	 podejmowane	 są	 poza	 sferą	
prowadzonej	 przez	 pracodawcę	 działalności	 gospodarczej	
(poza	sferą	 jego	aktywności	 jako	przedsiębiorcy).	Tym	sa
mym	 czynności	 te	 nie	 są	 podejmowane	 przez	 pracodawcę	
w	 charakterze	 podatnika	 podatku	 od	 towarów	 i	 usług.	
W	konsekwencji	należy	stwierdzić,	że	w	tym	zakresie	praco
dawca	nie	jest	podatnikiem	tego	podatku.	Co więcej, zda-
niem Ministra Finansów: (...) powyższe	odnosi	się	również	
do	sytuacji,	gdy	nabyte	w	ww.	sposób	świadczenia	współfi
nansuje	 beneficjent,	 tj.	 osoba	 uprawniona	 do	 korzystania	
z	Funduszu,	albowiem	sam	sposób	finansowania	nie	zmie
nia	charakteru	rzeczonych	świadczeń.

Skoro w przypadku pierwszej grupy podmiotów ko-
rzystających z kart nie ma w ogóle opodatkowania 

VAT, tym samym nie można mówić o konieczności wy-
stawienia faktury VAT, która właściwa jest w przypad-
ku transakcji dokonywanych między przedsiębiorcami, 
czy konieczności prowadzenia ewidencji za pomocą 
kasy fiskalnej, która byłaby właściwa, gdyby transakcja 
dotyczyła osoby fizycznej nieprowadzącej działalnoś-
ci gospodarczej. Od zakupu tych kart pracodawcy nie 
przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Zakup  kart  dla  pracowników  jest  finansowany 
częś ciowo lub w całości ze środków obrotowych po-
datnika.

Gdy zakup jest w części finansowany przez pracodaw-
cę, mamy do czynienia ze świadczeniami podlegający-
mi VAT. Gdy świadczenie jest częściowo finansowane 
przez pracodawcę, a częściowo przez pracownika, jest 
to świadczenie odpłatne, którego podstawą opodatko-
wania jest kwota należna od pracownika, pomniejszona 
o należny VAT. W tej sytuacji pracodawca nie ma obo-
wiązku dokumentowania tego świadczenia za pomocą 
faktury ani kasy rejestrującej, chyba że pracodawca roz-
począł ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrującej 
przed 1 stycznia 2015 r.

W drugim przypadku jest to świadczenie nieodpłatne 
podlegające VAT, którego podstawą opodatkowania jest 
koszt świadczenia (koszt zakupu kart) pomniejszony 
o należny VAT. Nie ma w ogóle obowiązku dokumento-
wania tego świadczenia. Ewentualnie można wystawić 
dokument wewnętrzny.

Zakup kart dla dzieci lub osób towarzyszących jest 
finansowany  w  całości  przez  pracowników  –  kosz-
ty są potrącane z listy płac danego pracownika przy 
wypłacie wynagrodzenia.

W tym przypadku będzie to odpłatne świadczenie 
usług na rzecz pracowników. Wydatek jest ponoszony 
przez pracownika poprzez potrącenie z listy płac. To 
wyłącznie pracownik ma możliwość zakupu karty dla 
członka rodziny lub osoby towarzyszącej. W związku 
z tym możliwość zakupu karty dla dziecka/osoby to-
warzyszącej wynika wyłącznie z istniejącej relacji mię-
dzy pracodawcą a pracownikiem. Tym samym odpłatne 
świadczenie usług następuje na rzecz pracownika.

Skoro w tym przypadku przekazanie odpłatnie kart 
pracownikom stanowi odpłatne świadczenie usług, to 
w związku z tym powstaje obowiązek dokumentowania 
transakcji zgodnie z przepisami przewidzianymi przez 
ustawę o VAT. Skoro osobami nabywającymi karty są 
pracownicy, czyli osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, zatem pracodawca nie jest 
zobowiązany do wystawiania na ich rzecz faktur VAT. 
Obowiązek taki jednak powstaje, gdy osoba fizyczna za-
żąda wystawienia faktury. Pracodawca będzie również 
zwolniony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą 
kasy fiskalnej, ponieważ zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjo-
nowania na kasie rejestrującej zwolnienie takie prze-
widziane jest dla dostaw towarów i świadczenia usług 
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na rzecz pracowników, chyba że pracodawca rozpoczął 
ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrującej przed 
1 stycznia 2013 r.

Zakup kart dla osób współpracujących  jest  finan-
sowany w całości przez te osoby – wartość kart jest 
potrącana  przy  zapłacie  wynagrodzenia  za  umowę 
zlecenia.

W przypadku osób współpracujących na podstawie 
umowy zlecenia w ogóle nie mamy do czynienia z ZFŚS, 
ponieważ w rozumieniu przepisów prawa pracy osoby 
takie nie są pracownikami i nie mogą korzystać z ZFŚS. 
W związku z tym przekazywanie im kart, których kosz-
ty ponoszą sami, stanowi odpłatne świadczenie usług 
podlegające opodatkowaniu VAT.

W tym przypadku firma nie ma obowiązku doku-
mentowania tego świadczenia za pomocą faktury. Po-
wstaje jednak obowiązek dokumentowania transakcji 
za pomocą kasy rejestrującej, skoro osobami korzysta-
jącymi z kart są osoby fizyczne nieprowadzące działal-
ności gospodarczej. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności, współpracujących na 
podstawie umowy zlecenia, podlega obowiązkowi ewi-
dencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Powsta-
je jednak pytanie, czy można korzystać ze zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania. W związku z faktem, 
że zapłata za karty zostaje potrącona przy zapłacie wy-
nagrodzenia za umowę zlecenia, nie można uznać, iż 
zapłata zostaje dokonana za pośrednictwem poczty lub 
banku na rachunek bankowy firmy. Dlatego nie przysłu-
guje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obro-
tu za pomocą kasy rejestrującej, o którym mowa w § 2 
ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporzą-
dzenia. Ewentualnie można zastosować zwolnienie ze 
względu na wysokość obrotów.

Zakup kart dla osób współpracujących, prowadzą-
cych działalność gospodarczą na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, jest finansowany w całości przez te 
osoby.

W przypadku tej grupy podmiotów korzystających 
z kart również mamy do czynienia z odpłatnym świad-
czeniem usług, które podlega opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług. W takiej sytuacji należy re-
fakturować to świadczenie zgodnie ze stawką VAT 
z faktury zakupowej.

Bilety do kina, teatru, na imprezy
Kolejną grupą wydatków, jakie finansuje pracodawca, 

są bilety na różnego rodzaju imprezy. Sposób ich roz-
liczenia wygląda tak samo jak w przypadku kart mul-
tisport. Zależy od sposobu finansowania i osoby, która 
nabyła bilety.

Przekazanie artykułów spożywczych
Analizując art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, należy wska-

zać, że ustawodawca odróżnia czynność przekazania 
od czynności zużycia towarów. Zatem opodatkowaniu 

podlega przekazanie lub zużycie towarów na cele osobi-
ste ściśle wymienionych osób (np. pracowników, byłych 
pracowników) oraz wszelkie inne darowizny. Oznacza 
to, że opodatkowaniu VAT według art. 7 ust. 2 ustawy 
podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zu-
życie – tylko na rzecz wymienionych osób, m.in. pra-
cowników, byłych pracowników, i to na cele osobiste.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „potrzeby oso-
biste”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego należy 
uznać, że potrzebami osobistymi są takie potrzeby, któ-
re „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami pry-
watnymi, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną 
przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pra-
cownika czy pełnioną funkcją. Dlatego można przyjąć, 
że potrzebami osobistymi są te potrzeby, których reali-
zacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a ich zaspo-
kojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast po-
trzeby pracownicze to te, których spełnienie nie wynika 
z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których 
pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów 
prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów innych 
ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników 
oraz pracodawców, postanowień zbiorowych układów 
pracy, postanowień porozumień zbiorowych, przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy itp.

Dlatego gdy pracownicy podczas wykonywania obo-
wiązków służbowych korzystają z kawy, herbaty, mle-
ka, wody pitnej oraz drobnych artykułów spożywczych 
(ciastka, paluszki), należy uznać, że nabyte artykuły są 
wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością 
opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Gdy pra-
codawca prowadzi działalność opodatkowaną, odlicza 
podatek naliczony związany z zakupem artykułów, które 
są zużywane przez pracowników. Takie zużycie nie nosi 
znamion zużycia na cele osobiste, prywatne tych osób, 
gdyż niewątpliwie jest związane ze statusem pracowni-
ka w firmie pracodawcy. Zatem czynności tych nie moż-
na uznać za podlegające opodatkowaniu w rozumieniu 
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Potwierdzają to organy podatkowe. W piśmie 
z 11 lipca 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
(IPPP2/443-533/13-2/MAO) czytamy:

MF
	 Biorąc	pod	uwagę	przytoczone	powyżej	uregulo

wania	prawne	oraz	opisany	przez	Wnioskodaw
cę	 stan	 faktyczny	 należy	 stwierdzić,	 iż	 zużycie	

przez	 pracowników	 Spółki	 napojów	 (takich	 jak:	 woda,	
soki,	 kawa,	 herbata,	 mleko)	 oraz	 drobnych	 artykułów	
spożywczych	(ciastka,	kanapki)	nie	stanowi	przekazania	
towarów	na	cele	osobiste	pracowników.

Jak	wskazał	Wnioskodawca,	wszystkie	opisane	w	stanie	
faktycznym	 przekazania	 napojów	 i	 artykułów	 spożyw
czych	dokonywane	są	w	związku	z	wykonywanymi	przez	
Spółkę	 czynnościami	 opodatkowanymi	 i	 mają	 związek	
z	prowadzonym	przedsiębiorstwem.

Nabywane	przez	Wnioskodawcę	napoje,	które	przezna
czone	są	do	zużycia	dla	pracowników	Spółki	w	trakcie	pra
cy	oraz	nabywane	napoje	i	artykuły	spożywcze,	zużywane	
na	 drobny	 poczęstunek	 dla	 zewnętrznych	 kontrahentów	
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oraz	 pracowników	 Spółki	 w	 czasie	 spotkań	 służbowych	
w	 ramach	 prowadzonej	 działalności,	 mają	 związek	 po
średni	z	wykonywaniem	czynności	opodatkowanych.	Na
bywane	 towary	 nie	 służą	 dalszej	 odsprzedaży,	 ani	 nie	 są	
wykorzystywane	 do	 wytworzenia	 wyrobów	 i	 usług	 będą
cych	 przedmiotem	 obrotu,	 lecz	 są	 wykorzystywane	 przez	
pracowników	i	współpracowników	w	trakcie	pracy,	a	więc	
w	trakcie	czynności	świadczonych	na	rzecz	pracodawcy.

Reasumując,	 Wnioskodawca	 może	 dokonać	 obniżenia	
kwoty	 podatku	 należnego	 o	 kwotę	 podatku	 naliczonego	
w	związku	z	nabyciem	dla	pracowników	Spółki	napojów,	
który	to	obowiązek	wynika	z	przepisów	prawa	pracy	oraz	
w	związku	z	nabyciem	napojów	i	artykułów	spożywczych	
przeznaczonych	 do	 zużycia	 dla	 kontrahentów	 oraz	 dla	
pracowników	 i	 współpracowników	 Spółki	 podczas	 spot
kań	służbowych,	ze	względu	na	fakt,	iż	poniesione	wydat
ki	 służą	 Spółce	 do	 wykonywania	 czynności	 opodatkowa
nych	podatkiem	od	towarów	i	usług.

Potwierdził to również Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Łodzi w piśmie z 16 grudnia 2013 r.
(IPTPP4/443-678/13-4/MK).

Upominki okolicznościowe
Często firmy przekazują swoim pracownikom upo-

minki z tytułu różnych okazji, np. jubileuszu firmy. Gdy 
upominki są finansowane ze środków ZFŚS, ich przeka-
zanie nie podlega VAT i jednocześnie pracodawca nie 
odliczy podatku od ich nabycia. Tutaj sprawa jest jasna.

Przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazywane towary 
w ogóle podlegają podatkowi VAT, należy przede wszyst-
kim określić, czy przekazywany towar ma wartość użyt-
kową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli 
przekazywany nieodpłatnie towar nie miałby dla nabywcy 
żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej), to przekaza-
nie takiego towaru nie podlegałoby opodatkowaniu VAT. 
Dotyczy to również prezentów dla pracowników. Tak wy-
nika z wyjaśnień opublikowanych na stronach interneto-
wych Ministerstwa Finansów, dotyczących zmian, które 
weszły w życie 1 kwietnia 2013 r.

Gdy prezenty są finansowane ze środków obrotowych 
i mają wartość użytkową, ich przekazanie zarówno na 
cele osobiste, jak i na cele firmowe podlega VAT, ale tyl-
ko w drugim przypadku nie podlega VAT przekazanie 
upominków, które spełniają definicję prezentów o ma-
łej wartości. Należy się zatem zastanowić, jaki charakter 
mają te upominki – czy są przekazywane na cele osobi-
ste? Jak już zostało powiedziane, potrzebami osobisty-
mi są potrzeby, których realizacja nie jest związana ze 
stosunkiem pracy i których zaspokojenie wynika z do-
brej woli pracodawcy. Zdaniem organów podatkowych 
w tym przypadku nie jest to przekazanie na cele przed-
siębiorstwa.

Decyzja o wręczeniu upominków, kwiatów pracowni-
kom, np. z okazji jubileuszu firmy, jest zazwyczaj decy-
zją dobrowolną, niewynikającą z regulaminów pracow-
niczych. Dlatego, zdaniem części organów podatkowych, 
przekazanie to odbywa się na cele osobiste (np. pismo 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 września 

2013 r., IBPP1/443-532/13/LSz). Uznają, że osobiste cele 
i korzyści pracowników mają znaczenie pierwszorzędne 
w stosunku do korzyści pracodawcy (wzmocnienie związ-
ków z pracodawcą i zwiększenie efektywności pracy). Ar-
gumentem za przyjęciem tego stanowiska jest to, że prze-
pisy prawa nie wymuszają na pracodawcy obowiązku 
wręczania pracownikom prezentów z okazji jubileuszu 
firmy. Obdarowanie pracowników nie jest niezbędne dla 
celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pra-
cownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od 
prezentów, jakie daje im z własnej woli pracodawca. Dla-
tego wręczenie pracownikom upominków będzie nosiło 
znamiona przekazania towarów na cele osobiste.

Oczywiście, obowiązek opodatkowania tego przeka-
zania jest uzależniony od tego, czy podatnikowi przy-
sługiwało prawo do odliczenia VAT. Gdy podatnik na-
bywa upominki z przeznaczeniem na cele osobiste 
pracowników, nie przysługuje mu prawo do odliczenia 
VAT, a tym samym nie nalicza podatku.

Stanowisko to jest błędne. W wyroku Naczelne-
go Sądu Administracyjnego z 20 maja 2011 r. (I FSK 
829/10) czytamy, że nieodpłatne przekazywanie to-
warów mające na celu realizowanie obowiązków pra-
codawcy bądź motywowanie pracowników do bardziej 
efektywnej pracy stanowi przekazanie na cele związa-
ne z przedsiębiorstwem. Na istnienie związku przeka-
zanych pracownikom upominków okolicznościowych 
z działalnoś cią gospodarczą pracodawcy wskazał m.in. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji 
indywidualnej z 26 lipca 2013 r. (ILPP2/443-415/13- 
-4/AD), z której wynika, że przekazywanie prezentów 
w formie paczek okolicznościowych następuje na cele 
związane z działalnością gospodarczą podatnika. Celem 
przekazania pracownikom paczek okolicznościowych 
jest bowiem ich wynagrodzenie za pracę świadczoną na 
rzecz zakładu pracy oraz motywacja do jeszcze bardziej 
rzetelnego wykonywania tej pracy w przyszłości.

Dlatego przekazanie tych upominków nie podlega 
VAT, gdy można je sklasyfikować jako prezenty o małej 
wartości.

W takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy są to pre-
zenty o małej wartości, czy nie, pracodawcy przysługuje 
prawo do odliczenia VAT.

SŁOWNICZEK
Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane 
przez podatnika jednej osobie towary:
1)  o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatko-

wym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję 
pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

2)  których przekazania nie ujęto w ewidencji,o której mowa 
w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez po-
datku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt 
wytworzenia, określone w momencie przekazywania to-
waru, nie przekraczają 10 zł.
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Wydatki związane z pogrzebem pracowników  
lub byłych pracowników

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracodawca ponosi wy-
datki na zakup wieńców pogrzebowych, umieszczanie 
nekrologów w prasie, kondolencji czy wydatki związa-
ne z transportem pracowników w związku z udziałem 
w uroczystościach pogrzebowych. W tym przypadku, gdy 
prowadzi działalność opodatkowaną VAT, przysługuje 
mu prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących 
wydatki ponoszone w związku z pogrzebem byłego pra-
cownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pra-
cownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty).

Jednocześnie złożenie wieńców pogrzebowych, 
umieszczanie nekrologów w prasie, kondolencji i trans-
port pracowników w związku z udziałem w uroczystoś-
ciach pogrzebowych nie podlega opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług.

Stanowisko to potwierdzają organy skarbowe w wy-
dawanych interpretacjach, czego przykładem jest inter-
pretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 stycznia 
2013 r. (IPTPP1/443-851/12-4/MG).

Telefony służbowe
Jeśli pracownik używa telefonu do celów służbo-

wych, to z oczywistych względów nie otrzymuje żad-
nego świadczenia od pracodawcy. Pracodawca odlicza 
VAT na ogólnych zasadach. Jeżeli natomiast pracow-
nik używa telefonu do celów prywatnych i pracodawca 
obciąża go kosztami rozmów, dochodzi do odsprzedaży 
usług telekomunikacyjnych. Odpłatne świadczenie usług 
(art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) podlega opodatkowaniu 
VAT. W przypadku usług telekomunikacyjnych właści-
wą stawką VAT jest stawka podstawowa 23%. W wyni-
ku tego w rozliczeniach VAT pracodawca jest traktowa-
ny, jakby sam świadczył usługi telekomunikacyjne.

Co do zasady odpłatne świadczenie usług dokumen-
towane jest fakturą VAT. Jednak w przypadku refakturo-
wania usług na pracowników, czyli na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie 
ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli osoba ta nie 
wystąpi z żądaniem jej wystawienia w terminie trzech 
miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykona-
no usługę (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). Zatem obrót 
uzyskany w wyniku obciążenia pracowników za rozmo-
wy prywatne można udokumentować w dowolny spo-
sób, np. w postaci listy obciążanych pracowników, z któ-
rej wynika kwota do zwrotu przez pracownika i kwota 
VAT należnego. Świadczenia te są zwolnione z obowiąz-
ku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, gdy praco-
dawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych czynności 
przed 1 stycznia 2015 r.

Gdy nie jest wystawiana faktura, obowiązek podatko-
wy powstaje w rozliczeniu za okres, kiedy upływa termin 
płatności. W większości przypadków koszty te są potrąca-
ne z wynagrodzenia pracownika. Dlatego okres rozlicze-
niowy, w którym zostanie potrącony koszt, będzie okre-
sem rozliczeniowym, za który należy rozliczyć VAT.

Gdy pracownik nie jest obciążany kosztami rozmów 
prywatnych, dochodzi do nieodpłatnego świadczenia 
podlegającego opodatkowaniu VAT.

Gdy pracodawca zamierza sprzedać swoim pracow-
nikom telefony służbowe, a nie rozpoczął ewidencjo-
nowania przy użyciu kasy rejestrującej, również będzie 
zwolniony z obowiązku ewidencjonowania tej sprze-
daży. Sprzedaż telefonów służbowych na rzecz swoich 
pracowników jest objęta zwolnieniem wynikającym 
z § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 35 załącznika do roz-
porządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowa-
dzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotu 
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas reje-
strujących na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b)–l) rozpo-
rządzenia (np. w związku ze sprzedażą telefonów) nie 
ma zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 35 
załącznika do rozporządzenia.

Opieka medyczna
Jak już zostało powiedziane, za odpłatne świadcze-

nie usług podlegające VAT uznaje się również nieodpłat-
ne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego 
pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, 
udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich do-
mowników, członków organów stanowiących osób praw-
nych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieod-
płatne świadczenie usług do celów innych niż działalność 
gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Dlatego opodatkowaniu VAT podlega:
■	 nieodpłatne świadczenie usług na cele inne niż dzia-

łalność gospodarcza podatnika, bez względu na to, 
czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługi-
wało, prawo do odliczenia podatku,

■	  tylko to nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pra-
cowników, które służy celom osobistym pracowników 
(ich celom bezpośrednio konsumpcyjnym), zatem nie 
ma żadnego związku z działalnością przedsiębior-
stwa podatnika.
W wyroku WSA w Poznaniu z 7 marca 2012 r.  

(I SA/Po 885/11) czytamy:

WSA
	 Opodatkowaniu	 w	 ramach	 art.	 8	 ust.	 2	 u.p.t.u.	

podlega	 tylko	 takie	 nieodpłatne	 świadczenie	
usług	przez	podatnika,	które	służąc	celom	osobi

stym	uczestników	szkolenia	(ich	celom	bezpośrednio	kon
sumpcyjnym),	 nie	 ma	 jednocześnie	 żadnego	 związku	
z	działalnością	przedsiębiorstwa	podatnika,	nie	służąc	mu	
w	jakikolwiek	sposób	lub	służąc	mu	jedynie	w	sposób	nie
zamierzony,	 znikomy	 lub	 wtórny	 (pośredni).	 Jeśli	 nato
miast	 usługa	 taka	 realizowana	 jest	 w	 związku	 z	 tą	 dzia
łalnością,	 stanowiąc	 fragment	 zadań	 przedsiębiorstwa,	
wówczas	wyłączona	jest	z	opodatkowania.

Dlatego należy rozstrzygnąć kwestię, jakiego rodzaju 
związek ma nieodpłatne przekazanie na rzecz pracow-
ników pakietów medycznych w postaci usług w zakresie 
medycyny pracy, profilaktyki i usług dodatkowych.

Potrzebami osobistymi są te potrzeby, których realiza-
cja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a ich zaspo-
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kojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast 
potrzeby pracownicze to te potrzeby, których spełnie-
nie nie wynika z autonomii woli stron, ale do których 
zaspokajania pracodawca jest zobowiązany na podsta-
wie przepisów prawa, np. Kodeksu pracy, przepisów in-
nych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowni-
ków i pracodawców, postanowień zbiorowych układów 
pracy, postanowień porozumień zbiorowych, przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy itp.

Pakiety z zakresu medycyny pracy
Gdy w pakietach medycznych przekazywanych nieod-

płatnie pracownikom znajdują się usługi w zakresie me-
dycyny pracy obejmujące wszelkie niezbędne i okreś-
lone zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy usługi 
medyczne, których obowiązek zapewnienia spoczywa 
na pracodawcy, to nie ma wątpliwości, że istnieje zwią-
zek z prowadzoną przez pracodawcę działalnością. Za-
tem nieodpłatne przekazanie na rzecz pracowników 
pakietów medycznych w zakresie medycyny pracy nie 
stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu 
art. 8 ust. 2 ustawy. W konsekwencji nie stanowi czyn-
ności podlegającej opodatkowaniu, gdyż jest związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie doku-
mentujemy ich przekazania i nie rozliczamy w VAT.

Pakiety z zakresu profilaktyki i usług dodatkowych
Pracodawca, nieodpłatnie przekazując pakiety me-

dyczne w zakresie profilaktyki i usług dodatkowych, 
nie działa na podstawie przepisów. Są to zatem świad-
czenia wynikające z dobrej woli pracodawcy i nie służą 
działalności gospodarczej, lecz zaspokajaniu osobistych 
potrzeb pracowników. W konsekwencji nieodpłatne 
przekazanie na rzecz pracowników pakietów medycz-
nych w zakresie profilaktyki i usług dodatkowych stano-
wi, według art. 8 ust. 2 ustawy, czynność podlegającą 
opodatkowaniu.

Należy się teraz zastanowić, jaką stawkę VAT trzeba 
zastosować do tego rodzaju usług. Ze zwolnienia korzy-
stają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profi-
laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i popra-
wie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług 
ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ra-
mach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze 
(art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy zwal-
nia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, 
służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywra-
caniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wyko-
nywania zawodów:
■	  lekarza i lekarza dentysty,
■	  pielęgniarki i położnej,
■	  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. nr 112, poz. 654),

■	  psychologa.
Jak z tego wynika, prawo do zwolnienia dla usług me-

dycznych jest uzależnione od statusu podmiotu świad-

czącego. Przepisy przewidują jednak wyjątek od tej 
zasady. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy ze 
zwolnienia może korzystać świadczenie usług, o któ-
rych mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zo-
stały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale 
na rzecz osoby trzeciej, od podmiotów, o których mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19.

Potwierdzają to organy podatkowe. W piśmie Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca 2012 r. 
(IPPP3/443-321/12-2/KT) czytamy:

MF
	 Biorąc	zatem	pod	uwagę	przepisy	ustawy	o	podat

ku	od	towarów	i	usług,	w	okolicznościach	wskaza
nych	 przez	 Wnioskodawcę	 stwierdzić	 należy,	 iż	

Spółka	kupując	pakiety	medyczne	(uprawniające	do	korzy
stania	z	opieki	medycznej	świadczonej	przez	zakłady	opieki	
zdrowotnej)	we	własnym	imieniu	ale	na	rzecz	osób	trzecich	
–	pracowników,	i	przenosząc	koszty	tych	usług	na	pracow
ników	na	podstawie	wystawianej	im	faktury	VAT,	ma	pra
wo	 do	 korzystania	 ze	 zwolnienia	 od	 podatku	 od	 towarów	
i	usług,	na	mocy	art.	43	ust.	1	pkt	19a	powołanej	ustawy.

Dlatego gdy pracodawca dokonuje zakupu pakietów 
medycznych od przychodni, która posiada status podmio-
tu leczniczego, to przekazując nieodpłatnie lub odsprze-
dając je pracownikom, może korzystać ze zwolnienia. 
Nieodpłatnego przekazania nie musi potwierdzać żad-
nym dokumentem wewnętrznym. Natomiast odsprzedaż 
pakietów powinna być dokumentowana fakturą, ale obo-
wiązek jej wystawienia występuje tylko wtedy, gdy pra-
cownik zgłosi takie żądanie w terminie trzech miesięcy, 
licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę.

Ostatnio organy podatkowe zmieniły zdanie na temat 
opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, których wy-
konanie korzysta ze zwolnienia z VAT. Uznają, że takie 
nieodpłatne świadczenie nie podlega w ogóle opodat-
kowaniu VAT. Odpowiadając na pytanie Naczelnej Izby 
Lekarskiej w związku z wprowadzeniem kas rejestrują-
cych dla lekarzy, MF uznał, że:

MF
	 Powyższe	prowadzi	zatem	do	wniosku,	iż	przepis	

art.	8	ust.	2	u.p.t.u.,	odnoszący	się	do	nieodpłat
nego	świadczenia	usług,	nie	znajduje	zastosowa

nia	 w	 odniesieniu	 do	 tych	 czynności,	 które	 w	 razie	 ich	
uznania	 za	 podlegające	 opodatkowaniu	 zostałyby	 zwol
nione	od	podatku.	W	tym	bowiem	przypadku	pozostawie
nie	ich	poza	zakresem	u.p.t.u.	nie	prowadzi	do	naruszenia	
powołanych	powyżej	zasad,	które	należy	uznać	za	uzasad
niające	 zrównanie	 takich	 czynności	 z	 czynnością	 odpłat
nego	 świadczenia	 usług.	 W	 rezultacie,	 czynności	 te	 jako	
nieobjęte	zakresem	art.	8	ust.	2	u.p.t.u.	nie	mogą	również	
zostać	 uznane	 za	 mieszczące	 się	 w	 pojęciu	 sprzedaży,	
a	 tym	 samym	 za	 objęte	 obowiązkiem	 ewidencjonowania	
przy	użyciu	kasy	rejestrującej.

Stanowisko to jest kontrowersyjne. Za nim podatnik 
zacznie stosować się do tego stanowiska, radzimy wy-
stąpić o interpretację indywidualną.

Samochody służbowe
Jeżeli pracownik podatnika, który od nabycia samo-

chodu odliczył 100%, skorzysta z samochodu do celów 
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prywatnych, podatnik musi naliczyć VAT. Jeśli przy na-
byciu samochodu podatnik:
■	  odliczył 50% podatku naliczonego, nie więcej niż 

5000 zł,
■	  odliczył 60% podatku naliczonego, nie więcej niż 

6000 zł,
■	  odliczył 50% podatku naliczonego,
■	  nie odliczył podatku w ogóle,
■	  nie odliczył podatku w ogóle, ale odliczył 50% kwo-

ty podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu 
lub wytworzenia części składowych do tych pojaz-
dów

– to nieodpłatne wykorzystanie samochodu do celów 
prywatnych przez pracownika nie podlega VAT.

Jeżeli nieodpłatne wykorzystanie samochodu podle-
ga VAT, to podstawą opodatkowania jest koszt świad-
czenia tych usług poniesiony przez podatnika (art. 29a 
ust. 5 ustawy). Obecnie dla jego udokumentowania nie 
trzeba wystawiać żadnego dokumentu wewnętrznego. 
Ustalając koszt świadczenia, bierzemy pod uwagę tyl-
ko te wydatki, w stosunku do których przysługiwało 
nam prawo do odliczenia VAT (zob. wyroki Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 września 1996 r. 
w sprawie C-230/94 oraz z 14 września 2006 r. w spra-
wie C-72/05).

Natomiast gdy nie ponosimy żadnych kosztów przy 
nieodpłatnym świadczeniu usług lub gdy kosztów tych 
nie da się określić, podstawa opodatkowania będzie 
miała wartość „zerową”, co w konsekwencji spowoduje 
nieopodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów 
i usług.

Dla ustalenia podstawy z tytułu nieodpłatnego 
świadczenia usług nie można przyjąć ceny rynkowej 
świadczenia usług tego typu, gdyż podstawą opodat-
kowania jest koszt świadczenia tych usług poniesio-
ny przez podatnika (patrz: pismo Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Nowym Targu z 19 września 2005 r., 
PP/443/31/Int-55/05).

Według TSUE (wyrok z 26 września 1996 r. w sprawie 
C-230/94 Renate Enkler), określając podstawę opodat-
kowania, należy:
1)  ustalić wydatki poniesione w danym okresie rozli-

czeniowym, które dotyczą użytkowanej rzeczy, takie 
jak odpisy amortyzacyjne, lub wydatki poniesione 
przez podatnika, które dają mu prawo do odliczenia 
VAT,

2)  następnie wziąć pod uwagę tylko część wydatków 
proporcjonalną do wskaźnika między całkowitym 
trwaniem faktycznego użycia towarów z jednej stro-
ny a całkowitym trwaniem faktycznego użycia do 
celów innych niż gospodarcze z drugiej strony.

Sprzedaż towarów na rzecz własnych pracowników 
po preferencyjnych cenach

Sprzedaż towarów na rzecz własnych pracowni-
ków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług w sposób analogiczny do dostaw realizowa-
nych na rzecz innych podmiotów. Zastosowanie znaj-

dują wówczas ogólne zasady opodatkowania. Pomi-
mo znacznego obniżenia ceny czynność ta nadal ma 
charakter odpłatny. W takiej sytuacji nie może być 
mowy o stosowaniu zasad przewidzianych dla nieod-
płatnego przekazania przez podatnika towarów nale-
żących do jego przedsiębiorstwa na cele osobiste pra-
cowników.

Podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszyst-
ko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy to-
warów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać 
z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby 
trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencja-
mi i innymi dopłatami o podobnym charakterze mający-
mi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych 
lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 
ustawy o VAT).

SŁOWNICZEK
Przez powiązania rodzinne należy rozumieć małżeństwo 
oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stop-
nia (art. 32 ust. 3 ustawy o VAT).
Powiązania kapitałowe to sytuacja, gdy jedna z osób lub 
jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co 
najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpo-
średnio lub pośrednio takim prawem (art. 32 ust. 4 ustawy 
o VAT).

!
  UWAGA

Organ podatkowy może ustalić podstawę opo-
datkowania  według  wartości  rynkowej,  gdy 

uzna,  że  powiązania  między  pracodawcą  a  pracowni-
kiem miały wpływ na ustalenie ceny.

W wyjątkowych, wskazanych przez ustawodawcę, 
przypadkach wysokość podstawy opodatkowania może 
być określana przez organ podatkowy zgodnie z wartoś-
cią rynkową towarów bądź usług. Odpowiednie regula-
cje w tym zakresie zawarto w unormowaniach art. 32 
ustawy o VAT. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do 
przypadków, w których strony transakcji na skutek ist-
niejących powiązań doprowadzają do nieprawidłowe-
go ustalenia podstawy opodatkowania. Oznacza to, że 
określanie przez organ podatkowy podstawy opodatko-
wania zgodnie z wartością rynkową może być stosowa-
ne, jeśli:
■	  wystąpi określony związek między kontrahentami, 

tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe, oraz
■	  ustalone we wskazanych sytuacjach ceny odbiegają 

od ceny rynkowej, oraz
■	  zostanie wykazane, że to istniejący między kontra-

hentami związek miał wpływ na ustalenie ceny od-
biegającej od ceny rynkowej.
W art. 32 ust. 5 ustawy o VAT wskazano, że normy 

art. 32 ust. 1–4 nie mają zastosowania w przypadku 
transakcji zawieranych między podmiotami powiązany-
mi, w odniesieniu do których właściwy organ podatko-
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wy, na podstawie Ordynacji podatkowej, wydał decyzję 
o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 
ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami po-
wiązanymi.

Postanowienia art. 32 ustawy o VAT mogłyby zatem 
znaleźć zastosowanie także do sprzedaży realizowanej na 
rzecz własnych pracowników po cenach preferencyjnych 
odbiegających od cen rynkowych. Natomiast przy sprze-
daży na rzecz własnych pracowników po cenach preferen-
cyjnych trudno dopatrzyć się tego typu działań. Zwłasz-
cza w przypadku, gdy prawo do uzyskania obniżonej 
ceny wynika wprost z umowy zawartej z pracownikiem, 
a zasady takiej sprzedaży określa wprowadzony regula-
min. Podobne stanowisko zaprezentowano w interpreta-
cji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 5 kwietnia 2013 r. (ILPP2/443-121/13-2/SJ), w której 
stwierdzono, że:

MF
	 (...) na	potrzeby	opodatkowania	podatkiem	VAT,	

dla	 określenia	 podstawy	 opodatkowania	 świad
czenia	usług	istotna	jest	kwota	należna,	a	zatem	

kwota	 wynagrodzenia	 ustalona	 przez	 strony.	 Przepisy	 te	
nie	 stawiają	 bowiem	 żadnych	 warunków,	 czy	 ograni
czeń	 	 dotyczących	 ustalania	 wysokości	 wynagrodzenia,	
a	 w	 konsekwencji	 wysokości	 podstawy	 opodatkowania.	
W	 przedmiotowym	 wniosku,	 kwota	 którą	 obciążony	 zo
stanie	pracownik,	stanowić	będzie	kwotę	należną	z	tytułu	
zakupionej	usługi.	Zatem	w	przypadku	częściowej	odpłat
ności	za	usługę	–	z	którą	mamy	do	czynienia	w	przedmio
towej	 sytuacji	 –	 do	 podstawy	 opodatkowania	 nie	 włącza	
się	kwoty	dofinansowania	ze	środków	obrotowych	firmy,	
lecz	 tylko	 kwotę	 faktycznie	 otrzymaną	 od	 pracownika.	
Wobec	 powyższego	 przedmiotowa	 czynność	 podlega	 opo
datkowaniu	do	wysokości	świadczenia	wnoszonego	przez	
pracownika,	 według	 stawek	 obowiązujących	 dla	 danego	
świadczenia.	 Z	 uwagi	 na	 powyższe,	 określając	 podstawę	
opodatkowania,	 Spółka	 powinna	 jako	 obrót	 przyjąć	 rze
czywistą	kwotę	należną	z	tytułu	sprzedaży,	tj.	kwotę	fak
tycznie	należną	od	nabywcy	(pracownika	Wnioskodawcy)	
pomniejszoną	o	należny	podatek.

Warto ponadto zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie 
zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 21 maja 2014 r. (ILPP2/443- 
-183/14-4/MR), w której podnoszono, że:

MF
	 (...)	przepisy	dotyczące	szacowania	obrotu	przez	

organy	 podatkowe	 na	 podstawie	 art.	 32	 ustawy	
o	 VAT	 odnoszą	 się	 jedynie	 do	 relacji	 między	 po

datnikami	 i	 nie	 obejmują	 swoim	 zakresem	 bezpośredniej	
(podstawowej)	relacji	pracodawca	–	pracownik	(zlecenio
biorca).	A	taka	właśnie	relacja	zachodzi	w	sprawie	będą
cej	przedmiotem	wniosku,	gdzie	pracownicy/zleceniobior
cy	 –	 jako	 odbiorcy	 świadczeń	 przyznawanych	 przez	
Wnioskodawcę	 –	 występują,	 w	 ramach	 tych	 transakcji,	
jako	osoby	nieprowadzące	działalności	gospodarczej	i	nie
będące	podatnikami	podatku	VAT.

Interpretacja ta została jednak zmieniona z urzędu 
interpretacją Ministra Finansów z 18 września 2014 r. 
(PT8/033/86/539/PSG/14/RD84700). W opinii Minis-
tra Finansów:

MF
	 (...)	zarówno	wykładnia	językowa,	jak	i	celowoś

ciowa	art.	32	ust.	1	ustawy	o	VAT	nie	uzasadnia	
ograniczenia	 zastosowania	 tego	 przepisu	 tylko	

do	 relacji	 między	 podatnikami,	 a	 tym	 samym	 do	 wyklu
czenia	relacji	pracodawca	–	pracownik.	Wykładnia	art.	32	
ust.	1	ustawy	o	VAT	dokonana	przez	Dyrektora	Izby	Skar
bowej	w	Poznaniu	jest	bowiem	wprost	sprzeczna	z	treścią	
art.	32	ust.	2	ustawy	o	VAT,	który	wprost	wskazuje,	iż	po
wiązania	 wynikające	 ze	 stosunku	 pracy	 stanowią	 zwią
zek,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 tego	 artykułu.	 Ponadto	
wskazać	należy,	iż	nabywając	towary/usługi	od	Wniosko
dawcy,	 pracownik/zleceniobiorca	 będący	 osobą	 fizyczną	
nieprowadzącą	 działalności	 gospodarczej	 i	 niebędący	 po
datnikiem	VAT	(a	zatem	podmiotem	bez	prawa	do	odlicze
nia	podatku	VAT	naliczonego	wynikającego	z	tej	transak
cji)	 występuje	 w	 roli	 konsumenta.	 Tym	 samym	 spełnione	
są	 warunki	 oraz	 cele	 określone	 w	 art.	 80	 Dyrektywy	
2006/112/WE	oraz	w	art.	32	ustawy	o	VAT.

Należy uznać, że cytowana interpretacja Ministra Finan-
sów nie zmienia dotychczasowego stanowiska organów 
podatkowych, jedynie prostuje błędną wykładnię art. 32 
ustawy o VAT poprzez wskazanie, że przepis ten w określo-
nych przypadkach może mieć zastosowanie również przy 
sprzedaży realizowanej na rzecz własnych pracowników.

2.5.  Świadczenia pozapłacowe 
w podstawie wymiaru  
składek ZUS i zasiłku

Płatnik składek ma obowiązek odprowadzenia skła-
dek od dodatkowego świadczenia dla pracownika za 
miesiąc, w którym nastąpiła jego wypłata (lub zostało 
ono postawione do jego dyspozycji). Musi jednak wyłą-
czyć z podstawy wymiaru składek wartości świadczeń 
pozapłacowych zwolnionych z tych obciążeń na podsta-
wie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106, 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 159; dalej: rozporządzenie 
składkowe).

Do takich świadczeń należy zaliczyć m.in.:
■	  wartość świadczeń rzeczowych wynikających z prze-

pisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
■	  ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, 

używanie odzieży i obuwia własnego,
■	  świadczenia finansowane ze środków zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS).
Dodatkowe świadczenia, które nie są uwzględniane 

w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, nie są wliczane do podstawy wymiaru świad-
czeń chorobowych. Jest tak, ponieważ od świadczeń 
zwolnionych ze składek emerytalno-rentowych nie jest 
również odprowadzana składka chorobowa.

Świadczenia dla pracowników sfinansowane ze środ-
ków obrotowych firmy nie zostały, niestety, wyłączone 
z podstawy wymiaru składek.
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2.5.1.  Świadczenia częściowo odpłatne 
w podstawie wymiaru składek

Jeżeli pracodawca przyznaje swoim pracownikom 
świadczenia częściowo odpłatne, to do przychodu pra-
cownika należy zaliczyć różnicę między wartością dane-
go świadczenia a kwotą finansowaną przez pracownika.

PrZyKład 40

Spółka X wprowadziła w regulaminie wynagradza-
nia następujące zapisy: „Pracownicy mają prawo 
do prywatnej opieki zdrowotnej współfinansowa-
nej przez pracodawcę. Pracodawca pokrywa 90%,  
 

 
a pracownicy 10% wartości miesięcznego pakie-
tu. Pracownik jest zobowiązany do pokrycia opła-
ty za pakiet medyczny do 30. dnia każdego mie-
siąca 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 miesięcz-
na wartość pakietu wynosi 100 zł, w tym część 
współfinansowana przez pracodawcę – 90 zł. 
W tej sytuacji wartość dofinansowania nie stano-
wi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne.

świadczenie musi być finansowane  
przez pracownika choćby w symbolicznej wysokości świadczenie ma postać niepieniężną

prawo do świadczenia wynika z układu zbiorowego pracy  
lub przepisów o wynagradzaniu

Warunki zwolnienia ze składek ZUS świadczenia częściowo odpłatnego

Schemat 7. Warunki zwolnienia ze składek ZUS świadczenia częściowo odpłatnego

Schemat 8. Wartość świadczenia pozapłacowego uwzględniana w podstawie wymiaru składek ZUS

finansowane  
przez pracownika

rzeczy lub usługi  
zakupione  

przez pracodawcę

według cen zakupu

rzeczy lub usługi 
 wchodzące w zakres 

działalności  
gospodarczej  
pracodawcy

według cen  
stosowanych wobec 
innych odbiorców  

niż pracownicy

udostępnienie  
pracownikowi lokalu 

w przypadku:
■  hotelu – w wyso-

kości udokumento-
wanej rachunkami/
fakturami wystawio-
nymi przez hotel,

■  lokalu mieszkanio-
wego – w wysokości 
czynszu

finansowane przez pracodawcę 

nie stanowi podstawy  
wymiaru składek, jeżeli  

pracodawca przyzna 
pracownikowi prawo 

do świadczenia np. w re-
gulaminie wynagradzania

Świadczenie 
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W przypadku gdy pracodawca przyznaje pracowni-
kom świadczenia nieodpłatne, w podstawie wymiaru 
składek należy uwzględnić wysokość ekwiwalentu pie-
niężnego określonego w obowiązujących w zakładzie 
pracy przepisach o wynagradzaniu. Jeżeli pracodawca 
nie ma uregulowanych tych kwestii, wartość świadcze-
nia stanowi np. cena stosowana wobec innych odbio-
rów.

2.5.2.  Oskładkowanie dodatkowych 
świadczeń przysługujących w czasie 
niezdolności do pracy

Dodatkowego składnika wynagrodzenia, do którego 
pracownik zachowuje prawo podczas niezdolności do 

pracy (pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasił-
ków z ubezpieczenia społecznego albo świadczenia re-
habilitacyjnego) i który przysługuje na podstawie prze-
pisów wewnątrzzakładowych, nie należy uwzględniać 
w podstawie wymiaru składek ZUS. Jeżeli pracownik 
jest niezdolny do pracy przez część miesiąca, to takie 
świadczenie nie stanowi podstawy wymiaru składek 
w części przypadającej na czas tej absencji.

Ponieważ sposób obliczania wartości przychodu przy-
padającego na część miesiąca nie został uregulowany, 
eksperci prezentują 2 stanowiska. Jednak w celu unik-
nięcia przyszłego sporu z ZUS zalecanym rozwiązaniem 
jest wystąpienie do tego organu o interpretację indywi-
dualną w tej sprawie.

Tabela 13. Sposób obliczania wysokości dodatkowego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy

Podstawa prawna Instrukcja

Przykładowy stan faktyczny

Pracownik ma prawo do karnetu  
sportowego również za okres 

niezdolności do pracy na podstawie 
regulaminu  wynagradzania. Wartość 

miesięczna karnetu to 100 zł. 
W październiku 2014 r. pracownik 
był niezdolny do pracy przez 8 dni

I. § 11 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 
1996 r. w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia w okresie niewyko-
nywania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania 
odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzenia 
oraz innych należności przewidzia-
nych w Kodeksie pracy

Krok 1.
Miesięczną wartość świadczenia na-
leży podzielić przez 30

100 zł : 30 = 3,33 zł

 Krok 2.
Otrzymany wynik należy pomnożyć 
przez liczbę dni zwolnienia lekar-
skiego

3,33 zł × 8 dni choroby = 26,64 zł 
(kwota wyłączona z podstawy wy-
miaru składek ZUS)

 Krok 3
Otrzymaną kwotę należy odjąć od 
wartości świadczenia przysługujące-
go za cały miesiąc

100 zł – 26,64 zł = 73,36 zł (podsta-
wa  wymiaru składek ZUS)

II. Brak – należy proporcjonalnie ob-
niżyć wartość świadczenia pozapła-
cowego stanowiącego podstawę wy-
miaru składek ZUS

Krok 1
Miesięczną wartość świadczenia na-
leży podzielić przez liczbę dni kalen-
darzowych w danym miesiącu

100 zł : 31 = 3,23 zł

 Krok 2
Otrzymany wynik należy pomnożyć 
przez liczbę dni zwolnienia lekar-
skiego

3,23 zł × 8 dni choroby = 25,84 zł 
(kwota wyłączona z podstawy wy-
miaru składek ZUS)

 Krok 3
Otrzymaną kwotę należy odjąć od 
wartości świadczenia przysługujące-
go za cały miesiąc

100 zł – 25,84 zł = 74,16 zł (podsta-
wa wymiaru składek ZUS)
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2.5.3.  Świadczenia pozapłacowe 
w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne wyna-
grodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesię-
cy przed niezdolnością do pracy. W podstawie wymia-
ru należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze oraz 
wszystkie inne składniki wynagrodzenia, od których 
była odprowadzana składka na ubezpieczenie choro-
bowe.

W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać 
składników wynagrodzenia, które na podstawie posta-
nowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wy-
nagradzaniu pracownik otrzymuje w czasie niezdolnoś-
ci do pracy. W przypadku braku odpowiednich zapisów 
w umowie o pracę lub przepisach wewnętrznych, lecz 
przy faktycznym pomniejszaniu przez pracodawcę da-
nego składnika za okres niezdolności do pracy, takie 
świadczenie należy uwzględnić w podstawie wymiaru 
świadczeń chorobowych.

Płatnik zasiłku nie powinien uwzględniać w podsta-
wie wymiaru zasiłku przysługujących pracownikowi 
składników wynagrodzenia, które są przyznawane nie-
zależnie od oceny pracy danej osoby, na których przy-
znanie i wypłatę nie ma wpływu jej okres niezdolności 
do pracy.

Dotyczy to takich świadczeń, jak:
■	  jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie,
■	  wartość szczepień ochronnych pracowników,
■	  wartość badań mammograficznych lub innych nieod-

płatnych badań pracowników,
■	  nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły,
■	  sfinansowanie lub dofinansowanie przez pracodawcę 

kosztów wynajmu mieszkania przez pracownika,

■	  dodatkowe ubezpieczenie pracownika wyjeżdżające-
go w delegację zagraniczną,

■	  dopłata pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia 
pracownika z tytułu różnych ryzyk,

■	  bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jedna-
kowej wysokości wszystkim pracownikom lub gru-
pom pracowników z okazji świąt, rocznic itp.,

■	  jednorazowe dodatki z okazji ślubu, urodzenia się 
dziecka pracownika.
Ponadto do podstawy wymiaru zasiłku nie należy wli-

czać składników wynagrodzenia, które nie zależą od in-
dywidualnego wkładu pracownika w wykonywane czyn-
ności wynikające z zajmowanego stanowiska, lecz od 
efektów osiągniętych przez grupę zatrudnionych. W takiej 
sytuacji niezdolność do pracy pracownika nie ma wpływu 
na prawo do takich składników, chyba że pracodawca za-
strzegł, że dany składnik nie przysługuje za okres choroby 
lub jest odpowiednio pomniejszany za ten okres.

PrZyKład 41

Marta O. była niezdolna do pracy od 1 do 15 lis-
topada 2014 r. Oprócz wynagrodzenia zasadni-
czego pracownica co miesiąc otrzymuje premię, 
którą pracodawca przyznaje na podstawie liczby 
nowych klientów zdobytych przez cały dział mar-
ketingu, w którym pracuje Marta O. Zgodnie z re-
gulaminem wynagradzania, premia jest wypłaca-
na każdemu pracownikowi, niezależnie od rodzaju 
i długości nieobecności w pracy. W takim przypad-
ku podstawę wymiaru zasiłku stanowi wyłącznie 
wynagrodzenie zasadnicze pomniejszone o skład-
ki ZUS finansowane przez pracownika.

W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać dodatkowych składników 
wynagrodzenia:

od których nie została odprowadzona składka na ubezpieczenie chorobowe.

które nie są pomniejszane za okres niezdolności do pracy.

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

których pracodawca zaprzestał wypłaty na podstawie np. umowy o pracę lub regulami-
nu wynagradzania.

Schemat 9. Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
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Obliczając podstawę wymiaru zasiłku, należy ustalić, 
czy w firmie nie zaprzestano wypłaty niektórych skład-
ników wynagrodzenia. Należy podkreślić, że dodatko-
wych składników wynagrodzenia, które przysługują 
do określonego terminu, lub takich, których pracodaw-
ca zaprzestał wypłaty, nie należy uwzględniać w pod-
stawie wymiaru zasiłku za okres niezdolności do pra-
cy przypadający po terminie, do którego obowiązywał 
dany składnik.

Wskazana zasada nie ma zastosowania, jeżeli skład-
nik wynagrodzenia został:
■	  włączony w całości lub w części do innego składnika 

wynagrodzenia lub
■	  zamieniony na inny składnik wynagrodzenia.

PrZyKład 42

Pracownik spółki Patryk G. był niezdolny do 
pracy od 1 do 10 listopada 2014 r. Otrzymuje 
on: płacę zasadniczą – 6000 zł, zmienne premie 
miesięczne uzależnione od indywidualnych wy-
ników sprzedaży w wysokości od 10% do 25% 
wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe świad-
czenie w postaci karnetu sportowego o wartoś-
ci 120 zł podlegające oskładkowaniu w pełnej 
wysokości oraz comiesięczną zapomogę z ZFŚS 
w wysokości 200 zł. Ponadto co miesiąc do przy-
chodu 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. wynagrodze-
nie zasadnicze oraz zmienne premie miesięczne. 
Pozostałe świadczenia nie wchodzą do podstawy 
wymiaru świadczenia chorobowego, ponieważ 
pracownik otrzymuje je bez względu na okresy po-
bierania zasiłków, a ponadto zapomoga z ZFŚS jest 
zwolniona ze składek.

Może się zdarzyć, że podczas niezdolności do pra-
cy pracownika nastąpi zmiana 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.

PrZyKład 43

Karol D. był niezdolny do pracy od 1 październi-
ka do 30 listopada 2014 r. Ma prawo do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz premii regulaminowej, 
która jest proporcjonalnie pomniejszana za czas  
 

 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Praco-
dawca od 1 listopada zaprzestał wypłaty premii. 
W tej sytuacji musi ponownie przeliczyć podstawę 
wymiaru zasiłku, wyłączając z niego premię. Takie 
postępowanie będzie prawidłowe.

2.5.4.  Podstawa wymiaru zasiłku 
dla zleceniobiorców

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

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

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku dla zlecenio-
biorcy, nie mają zastosowania zasady dotyczące wy-
łączenia dodatkowego składnika wynagrodzenia 
z podstawy wymiaru zasiłku, tak jak w przypadku pra-
cowników (art. 41 ustawy o świadczeniach pienięż-
nych 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,
a ponadto została od niego odprowadzona składka cho-
robowa.

Wszystkie wskazane warunki muszą wystąpić 
łącznie.

PrZyKład 44

Spółka ABC sfinansowała kurs nurkowania 
wszystkim pracownikom działu IT oraz dwóm 
zleceniobiorcom świadczącym usługi w zakre-
sie marketingu i promocji firmy. Jeden z pracow-
ników dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 
od 1 do 5 października 2014 r., a jeden ze zle-
ceniobiorców na okres od 30 września do 3 paź-
dziernika 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku dla 
pracownika stanowi wynagrodzenie uzyskane 
przez niego za okres od października 2013 r. do 
września 2014 r. W podstawie wymiaru zasiłku 
dla pracownika nie należy uwzględniać wartości 
kursu, gdyż na jego przyznanie nie ma wpływu 
absencja chorobowa zatrudnionego. Natomiast 
podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy sta-
nowi przychód uzyskany za okres od sierpnia 
2013 r. do września 2014 r. oraz wartość kursu, 
pomniejszone o składki ZUS.
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PrZyKład 45

Adam D., będący zleceniobiorcą współpracującym ze spółką ABC, jest wynagradzany stałym miesięcznym wy-
nagrodzeniem 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 wynagrodzenie w kwocie 
3000 zł. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód uzyskany za okres od października 2013 r. do września 
2014 r. Wynagrodzenia za marzec nie należy uzupełniać, tylko przyjąć je w kwocie faktycznie wypłaconej, po-
nieważ do zleceniobiorców nie stosuje się zasad uzupełniania przychodu właściwych dla pracowników.

Tabela 14. Wysokość wynagrodzenia i wartość świadczenia z tytułu udostępnienia samochodu stano-
wiącego własność spółki za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy zleceniobiorcy

Miesiąc Wynagrodzenie
Wartość* 
użyczenia 

samochodu

Suma 
przychodów

Suma 
przychodów

pomniejszona 
o składki ZUS 

(13,71%)

1 2 3 4 5

Październik 2013 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł

Listopad 2013 r. 4000 zł 200 zł 4200 zł 3624,18 zł

Grudzień 2013 r. 4000 zł 150 zł 4150 zł 3581,04 zł

Styczeń 2014 r. 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł

Luty 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł

Marzec 2014 r. 3000 zł 100 zł 3100 zł 2674,99 zł

Kwiecień 2014 r. 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł

Maj 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł

Czerwiec 2014 r. 4000 zł 500 zł 4500 zł 3883,05 zł

Lipiec 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł

Sierpień 2014 r. 4000 zł 100 zł 4100 zł 3537,89 zł

nie jest uzależniony bezpośrednio  
od indywidualnego wkładu pracy zlecenio- 

biorcy, ale od wyników grupy zatrudnionych  
lub całego zakładu pracy

jest przyznawany niezależnie  
od oceny pracy 

jest wypłacany za czas niezdolności  
do pracy

Schemat 10. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy

W podstawie wymiaru zasiłku  
zleceniobiorcy należy uwzględnić  
składnik wynagrodzenia, który:
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1 2 3 4 5

Wrzesień 2014 r. 4000 zł 200 zł 4200 zł 3624,18 zł

Razem 42 842,99 zł

Średni przychód 3570,25 zł

Stawka dzienna zasiłku – 100% (3570,25 zł : 30) 119,01 zł

Stawka dzienna zasiłku – 80% 95,21 zł

*  Od stycznia 2015 r. wartość użyczenia samochodu ustalana jest ryczałtowo, w zależności od pojemności pojazdu.

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy wyniesie 1332,94 zł (14 dni × 95,21 zł).

2.5.5. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia
W podstawie wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnie-

nia ZUS, który przejmie wypłatę 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 ubez-

pieczenie chorobowe,
■	  niepomniejszanych za okres niezdolności do pracy,
■	  niezależnych od pracy danego prawnika, lecz od gru-

py pracowników,
■	  których wypłaty pracodawca zaprzestał, a prawo do 

nich wynikało np. z umowy o pracę lub regulaminu 
wynagradzania.

PrZyKład 46

Umowa o pracę pracownika ABC spółki z o.o. 
Marcina C. wygasła 31 października 2014 r. Pra-
cownik był niezdolny do pracy od 10 sierpnia do 
30 listopada 2014 r. Oprócz wynagrodzenia mie-
sięcznego, Marcin C. miał prawo do abonamentu 
medycznego, a w czerwcu 2014 r. otrzymał jedno-
razową nagrodę na okoliczność ukończenia szkoły. 
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przy-
sługującego pracownikowi w czasie zatrudnienia 
pracodawca nie uwzględnił wartości abonamen- 
 

 
tu medycznego, do którego pracownik zachowuje 
prawo w okresie pobierania zasiłku, oraz jedno-
razowej nagrody. Natomiast w podstawie wymia-
ru zasiłku chorobowego przysługującego za okres 
po ustaniu zatrudnienia, tj. od 1 do 30 listopada 
2014 r., ZUS uwzględni te świadczenia.

Pracodawcy, oprócz premii i nagród, często przyzna-
ją swoim pracownikom nieobowiązkowe dodatki, które 
mogą sprawiać problem przy ustalaniu podstawy wymia-
ru 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 kry-

terium 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 uwzględ-
niane w podstawie wymiaru zasiłku dla pracownika 
w czasie trwania stosunku pracy. Natomiast należy je 
uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku przysługują-
cego po ustaniu zatrudnienia pracowniczego.

Tabela  15.  Uwzględnienie  wybranych  dodatkowych  składników  wynagrodzenia  w  podstawie  wymiaru  składek, 
podatku i zasiłku

Dodatkowy składnik 
wynagrodzenia

Podstawa
wymiaru
składek

Podatek

Podstawa wymiaru
zasiłku w trakcie

zatrudnienia

Podstawa wymiaru
zasiłku po ustaniu

tytułu do ubezpieczenia

dla 
pracownika

dla zlecenio-
biorcy

dla
pracownika

dla zlecenio-
biorcy

1 2 3 4 5 6 7

Prywatna opieka medyczna tak tak nie tak tak tak

Karnety na siłownię, basen tak tak nie tak tak tak
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1 2 3 4 5 6 7

Udostępnienie służbowego 
samochodu i telefonu do ce-
lów prywatnych

tak tak nie tak tak tak

Zakupy u pracodawcy po ce-
nach preferencyjnych

tak tak nie tak tak tak

Świadczenia rzeczowe 
z ZFŚS przyznane według 
kryterium socjalnego

nie tak/nie nie nie nie nie

Świadczenia rzeczowe 
z ZFŚS przyznane z pominię-
ciem kryterium socjalnego

tak tak/nie nie tak tak tak

Imprezy integracyjne nie nie nie nie nie nie

2.6.  Wybrane świadczenia 
finansowane  
ze środków obrotowych 
w ewidencji księgowej

Świadczenia na rzecz pracowników finansowane 
ze środków obrotowych mogą mieć charakter odpłat-
ny, częściowo odpłatny bądź nieodpłatny. W ewiden-
cji księgowej stanowią one odrębną pozycję kosztów 
rodzajowych, które można odnieść na konto „Ubez-
pieczenia społeczne i inne świadczenia”. Jednak spo-
sób ewidencji powinien wynikać z zapisów polityki ra-
chunkowości w tym zakresie. 

Dokonując ewidencji księgowej tych świadczeń należy za-
stanowić się, czy w danym przypadku powstanie u pracow-
nika przychód ze stosunku pracy i czy w związku z tym trze-
ba będzie potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych oraz czy dane świadczenie stanowi podstawę na-
liczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowot-
ne, a także czy podlegać będzie opodatkowaniu VAT.

2.6.1. Bony towarowe
Zakup bonów ze środków własnych należy zaliczyć 

do kosztów jako świadczenia na rzecz pracowników. Są 
to koszty rodzajowe, które należy wykazać na koncie 
„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

PrZyKład 47

Pracodawca przekazał w marcu 2015 r. 10 pracownikom bony towarowe o wartości 200 zł każdy sfinansowane 
ze środków obrotowych firmy. Bony towarowe o łącznej wartości 2000 zł stanowiły podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP i FGŚP, zaliczki na podatek dochodowy, a także stanowiły 
koszt podatkowy dla pracodawcy.
■ Składki ubezpieczenia społecznego obciążające pracowników wynoszą: 274,20 zł = (2000 zł × 13,71%).
■  Składki ubezpieczenia społecznego oraz FP (przyjęto 1,93%) i FGŚP obciążające pracodawcę: 

414,80 zł = (2000 zł × 20,74%).
■ Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracowników: 155,30 zł = (2000 zł – 274,20 zł) × 9%.
■  Zaliczka na podatek dochodowy: 177 zł = 18% × (2000 zł – 274,20 zł) – 7,75% podstawy wymiaru składki 

zdrowotnej (podatek obliczono bez kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu – uwzględniono je przy liś-
cie płac za marzec). Sprzedawca nie obciążył nabywcy prowizją ani opłatą manipulacyjną.

Ewidencja księgowa
1.  WB – zapłata za bony towarowe: 2000 zł

Wn „Pozostałe rozrachunki” 2 000,00
Ma „Rachunek bankowy bieżący” 2 000,00

2.  Nota obciążeniowa – rozliczenie zakupu bonów: 2000 zł
Wn „Rozliczenie zakupu” 2 000,00
Ma „Pozostałe rozrachunki” 2 000,00

3.  PK – zarachowanie wartości przekazanych bonów w cenie zakupu w ciężar kosztów działalności operacyj-
nej, zgodnie z imienną listą potwierdzającą odbiór bonów: 2000 zł
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 2 000,00
Ma „Rozliczenie zakupu” 2 000,00
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4. PK – składka ubezpieczenia społecznego obciążająca pracownika: 274,20 zł
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 274,20
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 274,20

5. PK – składka ubezpieczenia społecznego oraz FP i FGŚP obciążająca pracodawcę: 414,80 zł
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 414,80
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 414,80

6. PK – naliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego: 155,30 zł
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 155,30
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 155,30

7. PK – podatek dochodowy od wartości przekazanych bonów dla pracowników: 177 zł
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 177,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 177,00

Pozostałe rozrachunki Rachunek bankowy bieżący

1) 2 000,00  2 000,00 (2 2 000,00 (1

Rozliczenie zakupu
Ubezpieczenia społeczne 

 i inne świadczenia

2) 2 000,00  2 000,00 (3 3) 2 000,00

4) 414,80

Rozrachunki z pracownikami Rozrachunki publicznoprawne – ZUS

4) 274,20 274,20 (4

6) 155,30 414,80 (5

7) 177,00 155,30 (6

Rozrachunki publicznoprawne – PDOF

177,00 (7

2.6.2. Świadczenia urlopowe
Świadczenie urlopowe jest alternatywą dla świadczeń 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przy-
padku przedsiębiorców niezobligowanych do tworzenia 
funduszu. Mogą je wypłacać pracodawcy zatrudniający 
wed ług stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nietworzą-
cy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świad-
czenie to przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi 
korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co 
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jego wypłata 

jest zwolniona ze składek ZUS (do wysokości nieprzekra-
czającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej 
w ustawie o ZFŚS, tj. 1093,93 zł), więc może stanowić źró-
dło optymalizacji podatkowej wynagrodzeń pracowników. 
Wypłacone pracownikowi świadczenie urlopowe podlega 
natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, ponieważ stanowi dochód pracownika ze 
stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 updof.

Świadczenie urlopowe jest prawem, a nie obowiąz-
kiem pracodawcy. W związku z tym pracodawca, który 
nie chce wypłacać świadczenia urlopowego, musi doko-
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nać formalności określonych w ustawie o ZFŚS. Zależą 
one od stanu zatrudnienia, ustalanego na dzień 1 stycz-
nia danego roku.

Świadczenia urlopowe obciążają koszty działalności 
operacyjnej, gdyż są zaliczane do świadczeń na rzecz 
pracowników.

PrZyKład 48

Pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat w normalnych warunkach pracy przysługuje wynagrodzenie 
za pracę w wysokości 3000 zł brutto. Wynagrodzenie płatne jest ostatniego dnia danego miesiąca. W kwiet-
niu pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłacenie świadczenia urlopowego w wysokości 1093,93 zł. War-
tość świadczenia doliczono do wynagrodzenie za kwiecień. Koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł, 
a kwota wolna od podatku: 46,33 zł. Rozliczenie składkowo-podatkowe tego pracownika za kwiecień przed-
stawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Rozliczenia składkowo-podatkowe za kwiecień

Wyszczególnienie Kwota w zł

Wynagrodzenie za pracę 3000,00

Świadczenie urlopowe 1093,93

Składka na ubezpieczenie społeczne: (3000,00 zł × 13,71%) = 411,30 zł 411,30

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (3000,00 zł – 411,30 zł) × 9% = 232,98 zł 232,98

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: (3000,00 zł – 411,30 zł) × 
× 7,75% = 200,62 zł

200,62

Zaliczka na podatek dochodowy:  (3000,00 zł + 1093,93 zł – 411,30 zł – 111,25 zł) = 
= 3571,38 zł × 18% = 642,85 zł – 46,33 zł = 596,52 zł

596,52

Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu: (596,52 zł – 200,62 zł) = 396,00 zł 396,00

Łączne wynagrodzenie do wypłaty w sierpniu: (3000 zł + 1093,93 zł) – (411,30 zł + 
+ 232,98 zł + 394,00 zł) = 3053,65 zł

3053,65

Ewidencja księgowa
1. Lista płac za kwiecień:

a) świadczenie urlopowe
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 1 093,93
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 1 093,93

b) wynagrodzenie
Wn „Koszty wynagrodzeń” 3 000,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 3 000,00

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 396,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 396,00

3. Ubezpieczenie społeczne: 
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 411,30
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 411,30

4. Ubezpieczenie zdrowotne:
Wn „Rozrachunki pracownikami” 232,98
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 232,98

5. Wypłata wynagrodzenia oraz świadczenia urlopowego:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 3 053,65
Ma „Rachunek bankowy bieżący” 3 053,65
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Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Rozrachunki z pracownikami

1a) 1 093,93 2) 396,00 1 093,93 (1a

3) 411,30 3 000,00 (1b

4) 232,98

5) 3 053,65

Koszty wynagrodzeń Rozrachunki publicznoprawne – PDOF

1b) 3 000,00   396,00 (2

Rozrachunki publicznoprawne – ZUS Rachunek bankowy bieżący

411,30 (3 3 053,65 (5

232,98 (4

2.6.3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci
Dofinansowanie wypoczynku małoletnich dzieci fi-

nansowane ze środków obrotowych jednostki należy 
ująć w księgach rachunkowych w ciężar kosztów dzia-
łalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i (lub) 5. Po-
nieważ dofinansowanie to ma charakter świadczenia 
na rzecz pracowników, to należy ująć je w księgach ra-
chunkowych na koncie „Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia” (lub na odpowiednim koncie zespołu 5, 
w zależności od przyjętych przez jednostkę zasad ewi-
dencji kosztów). 

Dla przypomnienia dodajmy, że dopłaty ze środków 
obrotowych pracodawcy do wypoczynku dzieci pracow-

nika, które nie ukończyły 18. roku życia, mogą korzystać 
ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, jeżeli 
zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
–  wypoczynek będzie zorganizowany w formie m.in. 

wczasów, kolonii lub obozów,
–  organizatorem będzie podmiot prowadzący dzia-

łalność w tym zakresie (na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 78 lit. b) updof). 
Od wartości udzielonego dofinansowania ze swoich 

środków obrotowych pracodawca nalicza pracowni-
kom zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak 
i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

PrZyKład 49

Spółka nietworząca ZFŚS dofinansowała ze środków obrotowych kolonie letnie dla dzieci swoich pracowników. 
Dofinansowanie do wysokości 760 zł przysługiwało dzieciom, które nie ukończyły 18. roku życia. Kolonie zorga-
nizowała firma prowadząca działalność w tym zakresie. Od wypłaconego dofinansowania spółka naliczyła składki 
ZUS (dofinansowanie do tej wysokości jest zwolnione z podatku dochodowego). Wartość świadczenia doliczono 
i wypłacono łącznie z wynagrodzeniem. Koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł, a kwota wolna od podat-
ku: 46,33 zł. Rozliczenie składkowo-podatkowe wybranego pracownika przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Rozliczenia składkowo-podatkowe 

Wyszczególnienie Kwota w zł

1 2

Wynagrodzenie za pracę 3000,00

Dofinansowanie ze środków obrotowych do kolonii 760,00
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1 2

Składka na ubezpieczenie społeczne: (3760,00 zł × 13,71%) = 515,50 zł 515,50

Składka na ubezpieczenie społeczne do odliczenia od dochodu: (3000,00 × 13,71%) = 411,30 zł 411,30

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (3760,00 zł – 515,50 zł) × 9% = 292,00 zł 292,00

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenie od podatku: (3000,00 zł – 411,30 zł) × 
× 7,75% = 200,62 zł

200,62

Zaliczka na podatek dochodowy: (3000,00 zł – 411,30 zł – 111,25 zł) = 2477,45 zł × 18% = 
= 445,94 zł – 46,33 zł = 399,61 zł

399,61

Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu: (399,61 zł – 200,62 zł) = 199 zł 199,00

Łączne wynagrodzenie do wypłaty: (3000,00 zł +760,00 zł) – (515,50 zł + 292,00 zł + 
+ 199,00 zł) = 2753,50 zł

2753,50

Ewidencja księgowa
1. Lista płac: 

a) dofinansowanie do kolonii
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 760,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 760,00

b) wynagrodzenie
Wn „Koszty wynagrodzeń” 3 000,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 3 000,00

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 199,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 199,00

3. Ubezpieczenie społeczne: 
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 515,50
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 515,50

4. Ubezpieczenie zdrowotne:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 292,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 292,00

5.  Składki ZUS finansowane przez pracodawcę: (3760,00 zł × 20,74%) = 779,82 zł  (dla ubezpieczenia wy-
padkowego przyjęto składkę w wysokości 1,93%):
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 779,82
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 779,82

6. Wypłata wynagrodzenia oraz dofinansowania do kolonii:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 2 753,50
Ma „Rachunek bankowy bieżący” 2 753,50

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Rozrachunki z pracownikami

1a) 760,00 2) 199,00   760,00 (1a

5) 779,82 3) 515,50 3 000,00 (1b

4) 292,00

6) 2 753,50

Koszty wynagrodzeń Rozrachunki publicznoprawne – PDOF

1b) 3 000,00   199,00 (2
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Rozrachunki publicznoprawne – ZUS Rachunek bankowy bieżący

515,50 (3 2 753,50 (6

292,00 (4

779,82 (5

2.6.4. Wyjazd integracyjny
Wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy dla 

pracowników, na podstawie otrzymanych faktur, jeże-
li zostały sfinansowane ze środków obrotowych moż-
na odnieść na konto „Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia” (lub na odpowiednim koncie zespołu 5).

Pracodawca organizujący spotkanie integracyjne pra-
cowników, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyj-
nego, nie będzie miał obowiązku potrącenia pracowni-
kowi biorącemu udział w takim spotkaniu zaliczki na 
podatek dochodowy.

Dla celów VAT wyjazd integracyjny ma związek 
z prowadzonym przedsiębiorstwem, ponieważ jego 
celem jest budowanie pozytywnego wizerunku oraz 
renomy przedsiębiorstwa wśród pracowników, a tak-
że wzmacnianie relacji z pracownikami. W tym zatem 
przypadku usługa organizacji spotkania integracyjne-
go pracowników nie podlega opodatkowaniu VAT (nie 
wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego). 
Bez znaczenia pozostaje tu, czy odliczono VAT naliczo-
ny od nabytych towarów i usług związanych z organi-
zacją tej imprezy.

PrZyKład 50

Spółka zorganizowała wyjazd integracyjny dla swoich pracowników. W związku z tym poniosła wydatki na:
■  zakup usługi transportowej – w wysokości 2460 zł, w tym VAT 23% – 460 zł,
■  zakup usługi hotelowej wraz z wyżywieniem – w wysokości 12 300 zł, w tym VAT – 2300 zł,
■  wynajem sali szkoleniowej – w wysokości 3690 zł, w tym VAT – 690 zł.
Według założeń polityki rachunkowości, spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącz-
nie na kontach zespołu 4, a koszty wyjazdów integracyjnych ewidencjonuje na koncie „Ubezpieczenia społecz-
ne i inne świadczenia”.

Ewidencja księgowa
1. Zakup usługi transportowej – wartość netto 2000 zł, VAT 23% – 460 zł, 

wartość brutto 2460 zł:
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 2 000
Wn „VAT naliczony” 460
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2 460

2. Zakup usługi hotelowej wraz z wyżywieniem – wartość netto 10 000 zł, VAT 23% – 2300 zł, 
wartość brutto 12 300 zł:
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 12 300
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 12 300

3. Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby konferencji przeprowadzonej podczas wyjazdu
integracyjnego – wartość netto 3000 zł, VAT 23% – 690 zł, wartość brutto 3690 zł:
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 3 000
Wn „VAT naliczony” 690
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 3 690

4. Uregulowanie zobowiązań z tytułu faktur:
Wn „Rozrachunki z dostawcami” 18 450
Ma „Rachunek bankowy bieżący” 18 450
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Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia VAT naliczony

1) 2 000 1) 460

2) 12 300 3) 690

3) 3 000

Rozrachunki z dostawcami Rachunek bankowy bieżący
4) 18 450  2 460 (1 18 450 (4

12 300 (2

 3 690 (3

2.6.5.  Pakiety dodatkowych  
świadczeń medycznych

Poniesione przez pracodawcę wydatki na zakup do-
datkowych pakietów medycznych odnosi się na podsta-
wie otrzymanej faktury w ciężar kosztów działalności 
operacyjnej. Ich wartość ujmuje się na koncie „Ubezpie-
czenia społeczne i inne świadczenia” (lub na odpowied-
nim koncie zespołu 5).

Wykupione przez pracodawcę pakiety nieobowiązko-
wych świadczeń medycznych stanowią dla pracowni-
ków, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne 
świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. Na pra-
codawcy jako płatniku ciąży więc obowiązek doliczenia 
wartości pakietu świadczeń medycznych (niewynikają-
cych z przepisów bhp) do przychodów pracownika ze 
stosunku pracy, podlegających opodatkowaniu. Jedno-

cześnie wartość tych świadczeń stanowi podstawę dla 
wyliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jed-
nak pamiętać, że wartość pakietu świadczeń medycz-
nych (w części sfinansowanej przez pracodawcę) jest 
wyłączona ze składek ZUS, jeżeli pracownicy uprawnie-
ni są do tych świadczeń na podstawie układów zbioro-
wych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepi-
sów o wynagradzaniu oraz ponoszą za nie częściową 
odpłatność, choćby symboliczną (§ 2 ust. 1 pkt 26 roz-
porządzenia składkowego).

Dla celów VAT zapewnienie pracownikom nieodpłat-
nych pakietów medycznych uznawane jest za nieodpłat-
ną usługę i w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT podlega 
opodatkowaniu, korzystając jednocześnie ze zwolnienia 
od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 w związ-
ku z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT.

PrZyKład 51

Spółka wykupiła dla 10 swoich pracowników pakiety dodatkowych świadczeń medycznych o łącznej wartości 
2000 zł. Wysokość miesięcznych opłat za jednego pracownika wynosi 200 zł. Wartość tej opłaty spółka dolicza 
co miesiąc do wynagrodzenia. Koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł, a kwota wolna od podatku: 
46,33 zł. Rozliczenie składkowo-podatkowe jednego pracownika przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Rozliczenia składkowo-podatkowe 
Wyszczególnienie Kwota w zł

1 2

Wynagrodzenie za pracę 3000,00

Wartość pakietu na dodatkowe świadczenia medyczne 200,00

Składka na ubezpieczenie społeczne: (3200,00 zł × 13,71%) = 438,72 zł 438,72

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (3200,00 zł – 438,72 zł) × 9% = 248,51 zł 248,51

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenie od podatku: (3200,00 zł – 438,72 zł)  × 
×  7,75% = 214,00 zł

214,00
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1 2
Zaliczka na podatek dochodowy: (3200,00 zł – 438,72 zł – 111,25 zł) = 2650,03 zł × 18% = 
= 477,00 zł – 46,33 zł = 430,68 zł

430,68

Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu: (430,68 zł – 214,00 zł) = 217 zł 217,00
Łączne wynagrodzenie do wypłaty: 3000,00 zł – (438,72 zł + 248,51 zł + 217,00 zł) = 2095,77 zł 2095,77

Ewidencja księgowa
1. Faktura za zakup pakietów medycznych

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 2 000,00
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2 000,00

2. Lista płac:
Wn „Koszty wynagrodzeń” 3 000,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 3 000,00

3. Zaliczka na podatek dochodowy:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 217,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 217,00

4. Ubezpieczenie społeczne: 
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 438,72
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 438,72

5. Ubezpieczenie zdrowotne:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 248,51
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 248,51

6.  Składki ZUS finansowane przez pracodawcę: (3200,00 × 20,74%) = 663,68 zł (dla ubezpieczenia wypad-
kowego przyjęto składkę w wysokości 1,93%):
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 663,68
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 663,68

7. Wypłata wynagrodzenia: 
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 2 095,77
Ma „Rachunek bankowy bieżący” 2 095,77

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Rozrachunki z dostawcami

1) 2 000,00 2 000,00 (1

6) 663,68

Koszty wynagrodzeń Rozrachunki z pracownikami
2) 3 000,00 3)  217,00 3 000,00 (2

4)  438,72

5)  248,51

7)  2 095,77

Rozrachunki publicznoprawne – PDOF Rozrachunki publicznoprawne – ZUS
217,00 (3   438,72 (4

  248,51 (5

  663,68 (6

Rachunek bankowy bieżący
2 095,77 (7
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2.6.6.  Używanie samochodu służbowego 
do celów prywatnych

Pracownik wykorzystujący samochód służbowy do 
celów prywatnych, nie płacąc za to, uzyskuje przychód 
z nieodpłatnych świadczeń. Od 1 stycznia 2015 r. obo-
wiązują przepisy, które jednoznacznie wskazują sposób 
ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytu-
łu używania przez pracownika samochodu służbowego 
do celów prywatnych.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przy-
sługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania 
samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się 
w wysokości:
■	 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności 

silnika do 1600 cm3,
■	 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności sil-

nika powyżej 1600 cm3 (art. 12 ust. 2a ustawy o pdof).
Wskazane kwoty (odpowiednio 250 zł i 400 zł) doty-

czą wyłącznie udostępnienia pracownikom służbowych 
samochodów do celów prywatnych. Kwoty te nie obej-

mują natomiast wartości paliwa zakupionego przez pra-
codawcę. Wartość takiego paliwa stanowi dla pracow-
nika przychód w wysokości ceny zakupu paliwa przez 
pracodawcę.

Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu 
z tytułu używania do celów prywatnych służbowego sa-
mochodu pracodawca dolicza do innych przychodów 
uzyskanych przez tę osobę w danym miesiącu ze sto-
sunku pracy. Od łącznej kwoty tych przychodów praco-
dawca ma obowiązek – jako płatnik – obliczyć, pobrać 
i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według 
zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów 
ze stosunku pracy, tj. zgodnie z regulacjami zawartymi 
w art. 32 i 38 ustawy o pdof oraz naliczyć składki ZUS.

Dla celów ewidencji księgowej przychód pracownika 
z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowe-
go do celów prywatnych nie jest wykazywany w księ-
gach rachunkowych pracodawcy. Jest on statystycznie 
doliczany do uzyskanego przez pracownika w danym 
miesiącu wynagrodzenia, aby obliczyć zaliczkę na po-
datek dochodowy oraz składki ZUS.

PrZyKład 52

Pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat w normalnych warunkach pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę 
w wysokości 3000 zł brutto. Wynagrodzenie płatne jest ostatniego dnia danego miesiąca. Pracownik ma do dyspo-
zycji samochód służbowy o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, który wykorzystuje także do celów prywatnych. 
Uzyskane przez tego pracownika nieodpłatne świadczenie w wysokości 400 zł z tytułu wykorzystywania samocho-
du służbowego do celów prywatnych zostało doliczone do wynagrodzenia za dany miesiąc w celu pobrania zaliczki 
na podatek dochodowy i naliczenia składek ZUS. Koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł, a kwota wolna 
od podatku: 46,33 zł. Rozliczenie składkowo-podatkowe tego pracownika przedstawiono w tabeli 19.

Tabela 19. Rozliczenia składkowo-podatkowe 

Wyszczególnienie Kwota w zł

Wynagrodzenie za pracę 3000,00

Wartość świadczenia z tyt. używania samochodu służbowego 400,00

Składka na ubezpieczenie społeczne: (3400,00 zł × 13,71%) = 466,14 zł 466,14

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (3400,00 zł – 466,14 zł) × 9% = 264,05 zł 264,05

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: (3400,00 zł – 466,14 zł) × 
× 7,75% = 227,37 zł

227,37

Zaliczka na podatek dochodowy: (3400,00 zł – 466,14 zł – 111,25 zł) = 2822,61 zł × 18% = 
= 508,07 zł – 46,33 zł = 461,74 zł

461,74

Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu: (461,74 zł – 227,37 zł) = 234 zł 234,00

Łączne wynagrodzenie do wypłaty: 3000,00 zł – (466,14 zł + 264,05 zł + 234,00 zł) = 2035,81 zł 2035,81

Ewidencja księgowa
1. Lista płac:

Wn „Koszty wynagrodzeń” 3 000,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 3 000,00

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 234,00
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Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PDOF” 234,00
3. Ubezpieczenie społeczne: 

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 466,14
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 466,14

4. Ubezpieczenie zdrowotne:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 264,05
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 264,05

5.  Składki ZUS finansowane przez pracodawcę: (3400,00 × 20,74%) = 705,16 zł (dla ubezpieczenia wypad-
kowego przyjęto składkę w wysokości 1,93%):
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 705,16
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – ZUS” 705,16

6. Wypłata wynagrodzenia: 
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 2 035,81
Ma „Rachunek bankowy bieżący” 2 035,81

Jeżeli z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego pracodawca był zobowią-
zany wykazać VAT należny, to kwotę tego podatku może zaksięgować:
Wn „Podatki i opłaty”
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – VAT”
Jeżeli w związku z nieodpłatnym używaniem przez pracownika służbowego samochodu do celów pry-
watnych pracodawca zobowiązany jest wykazać VAT należny, to kwoty tego podatku nie zaliczy on do 
kosztów uzyskania przychodów.

Koszty wynagrodzeń Rozrachunki z pracownikami

1) 3 000,00 2) 234,00 3 000,00 (1

3) 466,14

4) 264,05

6) 2 035,81

Rozrachunki publicznoprawne – PDOF Rozrachunki publicznoprawne – ZUS

234,00 (2   466,14 (3

  264,05 (4

  705,16  (5

Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia Rachunek bankowy bieżący

5) 705,16 2 035,81 (6

PODSTAWA PRAWNA
■	  art.  11  ust.  2–2b,  art.  12  ust.  1  i  2,  art.  21  ust.  1  ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 251,

■	  art. 26a i 197 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa  –  j.t.  Dz.U.  z  2012  r.,  poz.  749;  ost.zm.  Dz.U. 
z 2015 r., poz. 251,

■	  art.  6  ust.  1  pkt  19,  art.  18  ust.  1,  2,  5b  i  6,  art.  20  
ust.  1  ustawy  z  13  października  1998  r.  o  systemie 
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ubezpieczeń  społecznych  –  j.t.  Dz.U.  z  2015  r.,  
poz. 121,

■	  art.  66  ust.  1  pkt  32,  art.  81  ust.  1,  ust.  8  pkt  10  ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. 
nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1831,

■	  art.  36,  41  i  48  ustawy  z  25  czerwca  1999  r.  o  świadcze-
niach  pieniężnych  z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie 
choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159,

■	  § 2 ust. 1 pkt 19–21, 24 i 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.  z  1998  r. 
nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967,

■	  §  4–4a  i  11–12  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia  w  okresie  niewykonywania  pracy  oraz 
wynagrodzenia  stanowiącego  podstawę  obliczania  od-
szkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wyna-
grodzenia  oraz  innych  należności  przewidzianych  w  Ko-
deksie  pracy  –  Dz.U.  z  1996  r.  nr  62,  poz.  289;  ost.zm. 
Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292,

■	  art. 2 pkt 27b, art. 7 ust. 2–4, art. 8 ust. 2–5, art. 29a ust. 1, 
art. 32 ust. 1–5, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a 
pkt  2  ustawy  z  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów 
i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 211,

■	  art. 2 pkt 1, art. 3, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 111.

3.  Świadczenia pracownicze 
– jak prawidłowo 
oskładkować 
i opodatkować. 
Podsumowanie 
tabelaryczne

Obowiązki: składkowy i podatkowy, którym podlega-
ją poszczególne przychody pracownicze, pracodawcy 
muszą ustalać na podstawie albo rozporządzenia 
składkowego, albo ustawy o pdof. Niektóre przycho-
dy są zwolnione zarówno ze składek, jak i z podatku, 
niektóre są zwolnione ze składek, ale podlegają opo-
datkowaniu (lub odwrotnie), a niektóre są zwolnione 
zarówno z oskładkowania, jak i z opodatkowania 
– jednak na odmiennych zasadach i po spełnieniu od-
miennych warunków.

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze skład-
niki wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, zasady 
ich oskładkowania i opodatkowania, w tym najczęściej 
stosowane wyłączenia składkowe i podatkowe, a także 
interpretacje ZUS i organów podatkowych w tym za-
kresie.

Tabela 20. Przychody pracownicze oraz zasady ich oskładkowania i opodatkowania

Rodzaj przychodu Zasady oskładkowania Zasady opodatkowania

1 2 3

Składniki wynagrodzenia
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje 
za staż pracy)

Warunkiem zwolnienia ze składek 
nagrody, którą pracownik otrzymu-
je z tytułu długiego stażu pracy, jest 
określenie w przepisach wewnątrz-
zakładowych, że nagroda ta przy-
sługuje nie częściej niż co 5 lat.
Zgodnie z interpretacją przyję-
tą przez ZUS, podstawy wymiaru 
składek nie stanowi również nagro-
da jubileuszowa wypłacona:
■	 przed upływem 5 lat od nabycia 

prawa do poprzedniej nagrody, 
gdy w czasie 5-letniego okresu 
oczekiwania na następną nagro-
dę pracownik przedstawił doku-
menty potwierdzające zatrudnie-
nie, które wcześniej nie zostało 
uwzględnione,

■	 gdy do nabycia prawa do nagro-
dy z tytułu upływu kolejnych 
5 lat brakuje mniej niż 12 miesię-

Podlegają opodatkowaniu na ogól-
nych zasadach w pełnej wysokości, 
bez względu na częstotliwość ich wy-
płaty.
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1 2 3

cy, licząc od dnia rozwiązania 
stosunku pracy, jeśli nastąpiło 
ono w związku z przejściem pra-
cownika na emeryturę lub rentę 
inwalidzką w związku z wypad-
kiem przy pracy lub chorobą za-
wodową albo na rentę z tytułu 
całkowitej niezdolności do pra-
cy oraz niezdolnoś ci do samo-
dzielnej egzystencji lub rentę 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy,

■	 pracownikowi zatrudnionemu 
w przemyśle wydobywczym, któ-
ry jest członkiem drużyny ratow-
niczej (z wyjątkiem specjalistów), 
bez względu na częstotliwość fak-
tycznej wypłaty takich nagród,

■	 pracownikowi, który uzyskał pra-
wo do nagrody po upływie okre-
su krótszego niż 5 lat od nabycia 
prawa do poprzedniej nagrody ze 
względu na zmianę wewnętrznych 
przepisów regulujących zasady 
przyznawania tych nagród. W ta-
kiej sytuacji warunkiem jest, aby 
zarówno nowe, jak i stare przepi-
sy przewidywały przyznawanie 
nagrody nie częściej niż co 5 lat 
oraz pracodawca – zmieniając te 
przepisy – nie działał w celu omi-
nięcia prawa przez częstą zmianę 
przepisów dotyczących nagród ju-
bileuszowych w celu wypłaty kwot 
wolnych od składek,

■	 pracownikowi, któremu do osiąg-
nięcia kolejnego 5-lecia upraw-
niającego do nagrody jubileuszo -  
wej brakuje mniej niż 12 miesię-
cy, jeśli po rozwiązaniu stosunku 
pracy przechodzi on na świad-
czenie przedemerytalne.

Składniki wynagrodzenia wypła-
cane za okres pobierania wyna-
grodzenia chorobowego i zasiłków 
z ubezpieczenia chorobowego

Aby składniki te były zwolnione ze 
składek ZUS, prawo do nich musi 
przysługiwać pracownikom na pod-
stawie postanowień układów zbio-
rowych pracy lub przepisów o wy-
nagradzaniu. Muszą być one wy-
płacane za okres pobierania wyna-
grodzenia chorobowego lub zasiłku 
z ubezpieczenia społecznego. Mogą 
to być takie przychody pracownika 
jak np. opłacane w okresach nie-
zdolności do pracy składki z tytułu 
umów grupowego ubezpieczenia 

Podlegają opodatkowaniu, jeżeli 
nie znajdują się w katalogu zwol-
nień przedmiotowych wskazanych 
w art. 21 ustawy o pdof, np. abona-
menty medyczne, dodatki funkcyj-
ne.
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na życie czy abonamenty medycz-
ne, należne również za te okresy. 
Dotyczy to także innych składni-
ków wynagrodzenia wypłacanych 
w okresie pobierania zasiłków, np. 
dodatku stażowego.

Dodatki wypłacane przez praco-
dawców w celu uzupełnienia 70% 
lub 80% zasiłku chorobowego do 
100% przychodu pracownika

Pracodawca może wprowadzić pra-
wo do dodatku uzupełniającego za-
siłek chorobowy wypłacony w wy-
sokości 80% lub 70% podstawy wy-
miaru. Zwolnienie ze składek obej-
muje dodatek uzupełniający w ta-
kiej wysokości, która łącznie z zasił-
kiem chorobowym nie przekroczy 
kwoty odpowiadającej 100% przy-
chodu (tj. kwoty, która stanowiła-
by podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne pracow-
nika, gdyby pracownik nie zacho-
rował). Prawo do takiego dodatku 
powinno wynikać z układu zbioro-
wego pracy lub z przepisów o wy-
nagradzaniu.
Zwolnienie tego rodzaju świadczeń 
ze składek ma odpowiednie zasto-
sowanie do zleceniobiorców.

Podlegają opodatkowaniu na ogól-
nych zasadach, bez względu na wy-
sokość.

Wartość świadczeń przyznanych 
przez pracodawcę na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych i wy-
kształcenia ogólnego pracownika

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

nistra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 12 października 1993 r. w spra-
wie zasad i warunków podno-
szenia kwalifikacji zawodowych 
i wykształcenia ogólnego doros-
łych (Dz.U. nr 103, poz. 472) 
– w odniesieniu do osób, które 
rozpoczęły podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych przed 15 lipca 
2010 r.

Wyłączeniu składkowemu nie pod-
legają:
■	 wynagrodzenie otrzymywane za 

czas urlopu szkoleniowego,
■	 wynagrodzenie za czas zwolnie-

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

Zwolnienie z opodatkowania obej-
muje wartość świadczeń przyzna-
nych przez pracodawcę zgodnie 
z odrębnymi przepisami (w tym 
Kodeksu pracy), bez względu na 
wysokość tych świadczeń, na pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych, 
z wyjątkiem wynagrodzeń otrzy-
mywanych za czas zwolnienia z ca-
łości lub części dnia pracy oraz za 
czas urlopu szkoleniowego. Zwol-
nienie nie ma zastosowania do osób 
wykonujących pracę na innej pod-
stawie niż stosunek pracy.
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Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty

Wartość świadczeń rzeczowych 
wynikających z przepisów o bhp 
i ekwiwalenty za te świadczenia

Wartość świadczeń rzeczowych 
oraz możliwość wypłaty z tego ty-
tułu ekwiwalentów musi wynikać 
z przepisów o bhp, żeby były one 
zwolnione ze składek na ubezpie-
czenia społeczne. Zwolnienie ze 
składek ZUS dotyczy świadczeń, 
ekwiwalentów pieniężnych za pra-
nie odzieży roboczej, używanie 
odzieży i obuwia własnego zamiast 
roboczego, wartość otrzymanych 
przez pracowników bonów, talo-
nów, kuponów uprawniających 
do otrzymania na ich podstawie 
napojów bezalkoholowych, posił-
ków oraz artykułów spożywczych 
– w przypadku gdy pracodaw-
ca, mimo ciążącego na nim obo-
wiązku wynikającego z przepisów 
o bhp, nie ma możliwości wyda-
nia pracownikom posiłków i napo-
jów bezalkoholowych. Pracodawca 
ma również obowiązek zapewnić 
pracownikom odpowiednie urzą-
dzenia sanitarnohigieniczne oraz 
dostarczyć niezbędne środki higie-
ny osobistej. Wartości tych świad-
czeń także nie należy uwzględniać 
w podstawie wymiaru składek.
Wyłączenie ma odpowiednie za-
stosowanie do zleceniobiorców.

Zwolnienie z opodatkowania obej-
muje:
■	 świadczenia rzeczowe i ekwiwa-

lenty za te świadczenia, przysłu-
gujące na podstawie przepisów 
o bhp, jeżeli zasady ich przy-
znawania wynikają z odrębnych 
ustaw lub z przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie 
tych ustaw,

■	 świadczenia rzeczowe i ekwiwa-
lenty za te świadczenia, wynika-
jące z zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, w tym ze względu 
na szczególne warunki i charak-
ter pełnionej służby, przysługują-
ce osobom pozostającym w sto-
sunku służbowym, przyznane na 
podstawie odrębnych ustaw lub 
przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie tych ustaw.

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

Ekwiwalenty pieniężne za użyte 
przy wykonywaniu pracy narzę-
dzia, materiały lub sprzęt, będące 
własnością pracownika

Ekwiwalent, żeby był zwolniony ze 
składek ZUS, musi być wypłacony 
pracownikowi w formie pienięż-
nej. Nie może to być zwrot kosz-
tów w innej formie (np. rzeczowej). 
Kwota ekwiwalentu powinna odpo-
wiadać poniesionym przez pracow-
nika wydatkom. Narzędzia, ma-
teriały lub sprzęt muszą stanowić 
własność pracownika i rzeczywiście 
być wykorzystywane przy pracy.

Zwolnienie z opodatkowania 
ekwiwalentu pieniężnego przy-
sługuje, jeśli płatnik wykaże, że 
narzędzia, materiały lub sprzęt są 
własnością pracownika. Dowodem 
może być np. przedstawiona przez 
pracownika faktura zakupu czy ra-
chunek. Dodatkowo pracodawca, 
a tym samym pracownik, musi wy-
kazać, że faktycznie wykorzystuje 
w pracy własne narzędzia, mate-
riały lub sprzęt. Ponadto wysokość 
ekwiwalentu powinna być tak 
ustalona, aby odpowiadała realnej 
wartości zużycia narzędzi, mate-
riałów lub sprzętu.
Zwolnienie z opodatkowania przy-
sługuje wyłącznie pracownikom 
wykonującym pracę na podstawie 
stosunku pracy. Nie ma zastosowa-
nia m.in. do zleceniobiorców czy 
wykonawców umowy o dzieło.
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Wartość ubioru służbowego 
(umundurowania), którego używa-
nie należy do obowiązków pracow-
nika, lub ekwiwalent pieniężny za 
ten ubiór

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

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

(umundurowania) wynika z obo-
wiązków pracownika oraz

■	 ubiór ma charakter służbowy 
(uniemożliwia wykorzystywa-
nie go do celów prywatnych, np. 
przez specyficzny krój czy logo).

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

Wartość finansowanych przez pra-
codawcę posiłków udostępnianych 
pracownikom do spożycia bez pra-
wa do ekwiwalentu

Wyłączenie ze składek ZUS obej-
muje kwoty do wysokości 190 zł 
miesięcznie. Wartość posiłków lub 
bonów przekraczająca ten próg 
podlega oskładkowaniu.
Zwolnienie ze składek wartości po-
siłków nie ma w tym przypadku 
związku z przepisami bhp. Dotyczy 
zarówno wartości udostępnionych 
posiłków, jak i wartości przekaza-
nych pracownikom bonów obiado-
wych i żywieniowych, jeżeli mogą 
być one realizowane jedynie w pla-
cówkach gastronomicznych.

Zwolnienie z opodatkowania ma za-
stosowanie do świadczeń  otrzyma-
nych przez pracownika od  pracodaw-
cy, tj. bonów, talonów,  kuponów lub 
innych dowodów  uprawniających do 
uzyskania na ich  podstawie posiłków, 
artykułów  spożywczych lub napojów  
bezalkoholowych, jeśli pracodawca,  
mimo ciążącego na nim obowiązku  
wynikającego z przepisów o bhp, nie 
ma możliwości wydania  pracowni-
kom posiłków, artykułów  spożyw-
czych lub napojów  bezalkoholo-
wych. Aby tego rodzaju  świadczenie 
było zwolnione z podatku,  obowią-
zek jego zapewnienia musi  wynikać 
z przepisów bhp, a zatem  powinien 
być zrealizowany przez: 
■	 wydanie posiłków i napojów w  

naturze lub 
■	 zapewnienie korzystania z takich  

posiłków w punktach gastrono-
micznych  albo 

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

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

Zwrot kosztów używania przez pra-
cowników na potrzeby pracodawcy 
pojazdów niebędących własnością 
pracodawcy

Oskładkowaniu nie podlega zwrot 
do wysokości określonej w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 25 marca 2002 r. w sprawie wa-
runków ustalania oraz sposobu do-
konywania zwrotu kosztów używa-
nia do celów służbowych samocho-
dów osobowych, motocykli i moto-

Zwolnienie z opodatkowania doty-
czy jazd lokalnych i jest limitowane 
do wysokości miesięcznego ryczał-
tu pieniężnego albo do wysokości 
nieprzekraczającej kwoty ustalonej 
przy zastosowaniu stawek za 1 ki-
lometr przebiegu pojazdu, określo-
nych w odrębnych przepisach wy-
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rowerów niebędących własnoś-
cią pracodawcy (Dz.U. nr 27, 
poz. 271; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. 
nr 61, poz. 308), a zatem do kwoty:
■	 miesięcznego ryczałtu pieniężne-

go albo
■	 ustalonej przy zastosowaniu sta-

wek za 1 km przebiegu pojazdu, 
tzw. kilometrówki, jeżeli prze-
bieg jest udokumentowany przez 
pracownika w ewidencji przebie-
gu pojazdu, prowadzonej przez 
niego według zasad określonych 
w przepisach o podatku docho-
dowym od osób fizycznych.

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

danych przez właściwego ministra, 
jeżeli przebieg pojazdu, z wyłącze-
niem wypłat ryczałtu pieniężnego, 
jest udokumentowany w ewiden-
cji przebiegu pojazdu prowadzo-
nej przez pracownika. Aby możli-
we było zastosowanie zwolnienia 
z podatku, musi istnieć, wynikający 
z przepisów, obowiązek ponoszenia 
przez pracodawcę kosztów z tytułu 
używania w jazdach lokalnych na 
potrzeby zakładu pracy pojazdów 
stanowiących własność pracow-
nika. Brak takiego obowiązku po-
woduje opodatkowanie po stronie 
pracownika, nawet gdy ponoszone 
przez niego wydatki były w pełni 
uzasadnione i racjonalne z punk-
tu widzenia pracodawcy, który na 
tej podstawie podjął decyzję o ich 
zwrocie pracownikowi.

Korzyści materialne – prawo do za-
kupu po cenach niższych niż de-
taliczne artykułów, przedmiotów 
lub usług oraz korzystania z bez-
płatnych lub częściowo odpłatnych 
przejazdów środkami lokomocji

Ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne są zwolnione tylko te korzy-
ści materialne, które są należne pra-
cownikowi na mocy układu zbioro-
wego pracy, regulaminu wynagra-
dzania lub przepisów o wynagradza-
niu. Zwolnienie ze składek obejmuje 
m.in. wartość przekazywanych przez 
pracodawcę biletów okresowych na 
przejazdy środkami lokomocji.
W zwolnieniu tym mieszczą się 
również towary i usługi, które pra-
cownik może zakupić po cenach 
niższych niż detaliczne. Zwolnienie 
ze składek w odniesieniu do niektó-
rych artykułów, przedmiotów lub 
usług może być zastosowane, gdy:
■	 korzyści te polegają na upraw-

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

■	 pracownikowi przysługuje ta 
korzyść na podstawie zapisów 
w układzie zbiorowym pracy, re-
gulaminie wynagradzania lub 
w przepisach o wynagradzaniu.

Podlegają opodatkowaniu w części 
finansowanej przez pracodawcę, 
jeżeli nie znajdują się w katalogu 
zwolnień przedmiotowych wskaza-
nym w art. 21 ustawy o pdof.
Zwolnienie z podatku przysługu-
je z tytułu zwrotu kosztów dojaz-
du pracownika do zakładu pracy, 
jeżeli obowiązek ponoszenia tych 
kosztów przez zakład pracy wynika 
wprost z przepisów innych ustaw, 
np. z ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych.

Diety

Diety i inne należności z tytułu po-
dróży służbowej pracownika

Z podstawy wymiaru składek są 
wyłączone diety i inne należności 
z tytułu podróży służbowej pracow-

Zwolnienie z opodatkowania przy-
sługuje pracownikowi do wysokości 
określonej w odrębnych ustawach
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nika – zarówno ze sfery budżeto-
wej, jak i ze sfery prywatnej – do 
wysokości określonej w przepisach 
adresowanych do pracowników za-
trudnionych w sferze budżetowej, 
określonych w rozporządzeniu Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej 
z 29 stycznia 2013 r. w sprawie na-
leżności przysługujących pracowni-
kowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służ-
bowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).
Pracodawcy spoza sfery budżeto-
wej mają prawo uregulować wyso-
kość oraz warunki ustalania należ-
ności z tytułu podróży służbowych 
w układzie zbiorowym pracy, regu-
laminie wynagradzania lub w umo-
wie o pracę.
Taki pracodawca może dowolnie 
uregulować zasady przyznawa-
nia należności pracownikom prze-
bywającym w podróży służbowej, 
poza jednym zastrzeżeniem – nie 
może określić diety za dobę podró-
ży służbowej (zarówno krajowej, 
jak i zagranicznej) w wysokości 
niższej niż kwota diety, jaka przy-
sługuje pracownikowi sfery budże-
towej z tytułu krajowej podróży 
służbowej (art. 775 § 3 i § 4 k.p.).
Wyłączeniu składkowemu podlega-
ją jednak kwoty tylko do wysokoś-
ci wskazanej w ww. rozporządze-
niach.

lub w przepisach wydanych przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie wysokości oraz warun-
ków ustalania należności przysłu-
gujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej, 
z tytułu podróży służbowej na ob-
szarze kraju oraz poza granicami 
kraju. W przypadku osób niebędą-
cych pracownikami zwolnienie do 
wysokości określonej w odrębnych 
ustawach lub przepisach może mieć 
zastosowanie, jeżeli świadczenia 
(diety i inne należności) otrzymane 
za czas podróży nie zostały zaliczo-
ne do kosztów uzyskania przycho-
dów tych osób i zostały poniesione:
■	 w celu osiągnięcia przychodów lub
■	 w celu realizacji zadań organizacji 

i jednostek organizacyjnych dzia-
łających na podstawie przepisów 
odrębnych ustaw, lub

■	 przez organy (urzędy) władzy lub 
administracji państwowej albo sa-
morządowej oraz jednostki orga-
nizacyjne im podległe lub przez 
nie nadzorowane, lub

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

Zobowiązanie do zwrotu kosz-
tów podróży osobom wykonują-
cym pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy powinno dodat-
kowo wynikać z zawartej umo-
wy, np. zlecenia, ponieważ nie ma 
przepisów, które gwarantowały-
by otrzymanie takich świadczeń 
przez inne osoby niż pracownicy 
i zapewniały do nich prawo w sy-
tuacji, gdy nie przewidziano ich 
w umowie.

Świadczenia o charakterze socjalnym

Świadczenia finansowane ze środ-
ków przeznaczonych na cele socjal-
ne w ramach ZFŚS

Świadczenia sfinansowane ze środ-
ków ZFŚS są wyłączone ze składek 
na ubezpieczenia społeczne, pod 
warunkiem że spełniają wymaga-
nia działalności socjalnej. Działal-
ność socjalna to usługi świadczone 
przez pracodawców na rzecz:
■	 różnych form wypoczynku,

Zwolnienie z opodatkowania do-
tyczy przekazanych pracownikom 
świadczeń rzeczowych (z wyłącze-
niem bonów, talonów, kuponów 
i innych znaków uprawniających 
do ich wymiany na towary i usłu-
gi, które podlegają opodatkowaniu 
bez względu na wysokość) i świad-
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■	 działalności kulturalno-oświato-
wej,

■	 działalności sportowo-rekreacyj-
nej,

■	 opieki nad dziećmi w żłobkach, 
klubach dziecięcych, przedszko-
lach oraz innych formach wycho-
wania przedszkolnego,

■	 udzielania pomocy materialnej 
– rzeczowej lub finansowej, a tak-
że zwrotnej lub bezzwrotnej po-
mocy na cele mieszkaniowe na 
warunkach określonych umową.

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

czeń pieniężnych do rocznej kwo-
ty 380 zł. Warunkiem zwolnienia 
z podatku jest także, aby świadcze-
nia zostały w całości sfinansowa-
ne ze środków ZFŚS lub funduszy 
związków zawodowych. Zwolnione 
z podatku niezależnie od wysokości 
są finansowane z funduszu socjal-
nego lub z ZFŚS dopłaty do wypo-
czynku dzieci i młodzieży do lat 18, 
zorganizowanego przez podmioty 
prowadzące działalność w tym za-
kresie, w formie wczasów, kolonii, 
obozów i zimowisk, w tym również 
połączonego z nauką pobytu na le-
czeniu sanatoryjnym, w placów-
kach leczniczo-sanatoryjnych, re-
habilitacyjno-szkoleniowych i lecz-
niczo-opiekuńczych, oraz przejaz-
dów związanych z tym wypoczyn-
kiem i pobytem na leczeniu. Nie-
opodatkowane są także świadcze-
nia otrzymane z ZFŚS związane 
z pobytem dzieci osób uprawnio-
nych do tych świadczeń w żłobkach 
lub w klubach dziecięcych. 

Świadczenia wypłacane z funduszu 
utworzonego na cele socjalno-byto-
we u pracodawców, którzy nie two-
rzą ZFŚS

Aby niepłacenie składek ZUS było 
możliwe, świadczenia muszą być 
wypłacane z funduszu utworzone-
go na cele socjalno-bytowe, fun-
dusz musi być utworzony na pod-
stawie układu zbiorowego pracy, 
a wysokość świadczeń zwolnio-
nych ze składek nie może rocznie 
przekraczać kwoty odpisu podsta-
wowego na ZFŚS. Część świadcze-
nia wypłaconego ponad ten limit 
podlega składkom, nawet jeśli zo-
stały spełnione pozostałe dwa wa-
runki.

Podlegają opodatkowaniu na zasa-
dach ogólnych, bez względu na wy-
sokość.

Świadczenie urlopowe wypłacane 
na podstawie ustawy o ZFŚS

Ze składek jest zwolnione świad-
czenie urlopowe, jeśli:
■	 zostało wypłacone zgodnie 

z art. 3 ust. 4 ustawy z 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 111; dalej: ustawa 
o zfśs),

■	 kwota świadczenia nie przekra-
cza w roku kwoty odpisu podsta-
wowego na pracownika.

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

Podlega opodatkowaniu na zasa-
dach ogólnych, bez względu na wy-
sokość.
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danego roku) mniej niż 20 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne eta-
ty, jeśli nie zdecydują się na utwo-
rzenie funduszu socjalnego (art. 3 
ust. 4 ustawy o zfśs).

Zapomogi losowe w przypadku 
klęsk żywiołowych, indywidual-
nych zdarzeń losowych lub długo-
trwałej choroby

Zapomogi losowe w przypadku 
klęsk żywiołowych, indywidual-
nych zdarzeń losowych lub dłu-
gotrwałej choroby są wyłączone 
z podstawy wymiaru składek bez 
ograniczenia kwotowego. Nie ma 
znaczenia, z jakiego źródła zosta-
ły sfinansowane. O wyłączeniu ze 
składek decyduje powód, z jakiego 
je przyznano. Zdarzenie losowe lub 
choroba mogą dotyczyć zarówno 
pracownika, jak i członka jego ro-
dziny, np. dziecka. Zwolnienie ze 
składek ma odpowiednie zastoso-
wanie do zleceniobiorców.

Zwolnienie z opodatkowania obej-
muje zapomogi otrzymane w przy-
padku indywidualnych zdarzeń lo-
sowych, klęsk żywiołowych, długo-
trwałej choroby lub śmierci do wy-
sokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 2280 zł, inne 
niż: 
■	 przyznane na podstawie prze-

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

■	 świadczenia z pomocy społecz-
nej. 

Zwolnienie z ograniczeniem kwo-
towym dotyczy zarówno zapomo-
gi przyznanej w formie pieniężnej, 
jak i niepieniężnej. Ma zastosowa-
nie zarówno do pracowników, jak 
i osób wykonujących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy.

Wartość świadczeń ponoszonych 
przez pracodawcę z tytułu zakwa-
terowania pracowników

Świadczenie rzeczowe polegające 
na sfinansowaniu zakwaterowa-
nia jest przychodem podlegającym 
oskładkowaniu.
W podstawie wymiaru składek na-
leży uwzględnić wartość pienięż-
ną takiego świadczenia, ustaloną 
zgodnie z zasadami wskazanymi 
w § 3 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe 
(Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967). 
Wartość tę stanowi kwota ekwi-
walentu pieniężnego za to świad-
czenie, określona  w przepisach 
o wynagradzaniu. Jeżeli w zakła-
dzie pracy takie przepisy nie funk-
cjonują lub nie wskazano w nich

Zwolnienie z opodatkowania przy-
sługuje w kwocie do 500 zł mie-
sięcznie, bez względu na rodzaj za-
kwaterowania. 
Ma zastosowanie do pracowników, 
których miejsce zamieszkania po-
łożone jest poza miejscowością, 
w której znajduje się zakład pracy, 
i pracownik nie korzysta z podwyż-
szonych kosztów uzyskania przy-
chodów.
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wysokości ekwiwalentu, wartość 
pieniężną świadczenia ustala się:
■	 dla lokali spółdzielczych typu 

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

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

■	 dla lokali własnościowych 
(oprócz wyżej wymienionych) 
oraz dla domów stanowiących 
własność prywatną – w wysokoś-
ci czynszu określonego według 
zasad i stawek dla mieszkań ko-
munalnych na danym terenie, 
a w miastach – w danej dzielnicy,

■	 dla lokali w hotelach – w wyso-
kości kosztu udokumentowanego 
rachunkami wystawionymi przez 
hotel.

Odprawy i odszkodowania

Odprawy pieniężne przysługujące 
w związku z przejściem na emery-
turę lub rentę

Ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne zwolnione są wszystkie od-
prawy pieniężne przysługujące 
pracownikom w związku z przejś-
ciem na emeryturę lub rentę. Nie 
ma znaczenia ani liczba uzyska-
nych odpraw, ani ich wysokość, jak 
również data ich wypłaty. O zwol-
nieniu decyduje związek z przejś-
ciem na emeryturę lub rentę. Wy-
łączenie ma odpowiednie zastoso-
wanie do zleceniobiorców (cho-
ciaż nie ma do nich zastosowania 
art. 921 § 1 k.p.).

Opodatkowane na zasadach ogól-
nych.

Odprawy, odszkodowania i rekom-
pensaty wypłacane pracownikom 
w związku z rozwiązaniem lub wy-
gaśnięciem stosunku pracy

Zwolnienie ze składek ZUS doty-
czy świadczeń odszkodowawczych 
przysługujących pracownikom z ty-
tułu:
■	 wygaśnięcia lub rozwiązania 

stosunku pracy, w tym z tytu-
łu rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn leżących po stronie pra-
codawcy, nieuzasadnionego lub 
niezgodnego z prawem wypowie-
dzenia umowy o pracę lub rozwią-
zania jej bez wypowiedzenia,

■	 skrócenia okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę,

■	 niewydania w terminie lub wy-
dania niewłaściwego świadectwa 
pracy.

Zwolnienie z podatku  obejmu-
je otrzymane  odszkodowania lub  
zadośćuczynienia, jeżeli ich  wy-
sokość lub zasady ustalania  wy-
nikają wprost z przepisów  odręb-
nych ustaw lub z przepisów  wyko-
nawczych wydanych na podstawie  
tych ustaw, oraz otrzymane  od-
szkodowania lub  zadośćuczynie-
nia, jeżeli ich  wysokość lub zasady 
ustalania  wynikają wprost z po-
stanowień  układów zbiorowych 
pracy, innych  opartych na usta-
wie porozumień zbiorowych, regu-
laminów lub statutów,  o których 
mowa w art. 9 § 1 k.p. 
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Wyłączenie z podstawy wymiaru 
składek obejmuje wszystkie świad-
czenia przysługujące jednorazo-
wo z ww. powodów. Zwolnienie ze 
składek obejmuje zarówno obliga-
toryjne świadczenia, które przy-
sługują zwalnianemu pracowniko-
wi na podstawie przepisów prawa, 
jak i świadczenia przysługujące na 
podstawie porozumienia zawarte-
go z zakładem pracy. Warunkiem 
koniecznym do zwolnienia jest fak-
tyczne rozwiązanie stosunku pracy.

Opodatkowaniu podlegają na zasa-
dach ogólnych, bez względu na wy-
sokość, m.in.: 
■	 określone w prawie pracy od-

prawy i odszkodowania z tytułu 
skrócenia okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę,

■	 odprawy pieniężne wypłacane na  
podstawie przepisów o  szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z  
pracownikami stosunków pracy  
z przyczyn niedotyczących  pra-
cowników, 

■	 odszkodowania wynikające z  za-
wartych umów lub ugód innych 
niż  ugody sądowe. 

Zwolnione z podatku są odprawy  
pośmiertne (bez względu na  wy-
sokość), przyznane zarówno  pra-
cownikom, jak i osobom wykonują-
cym  pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy, np. po zmarłym zle-
ceniobiorcy  czy wykonawcy dzie-
ła, jak również  wypłacone rodzinie 
zmarłego z zagranicy. 
Zwolnienie z podatku dotyczy tak-
że  świadczeń (innych niż odprawa  
pośmiertna przewidziana w przepi-
sach  Kodeksu pracy) otrzymanych 
na  podstawie odrębnych przepi-
sów, tj.:
■	 art. 33 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 

1974 r. o uposażeniu żołnierzy 
niezawodowych  (zryczałtowany 
ekwiwalent  pieniężny za niewy-
korzystany urlop),

■	 § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady  
Ministrów z 30 grudnia 1981 r. 
w sprawie szczególnych przywi-
lejów dla  pracowników górnic-
twa – Karta  górnika (dodatko-
wa odprawa pośmiertna)  przez 
członków rodzin zmarłych  pra-
cowników oraz zmarłych eme-
rytów  lub rencistów, przy czym 
jest ono limitowane do wysokości  
nieprzekraczającej w roku podat-
kowym  kwoty 2280 zł.

Odszkodowania wypłacone byłym 
pracownikom na podstawie umowy 
o zakazie konkurencji

Odszkodowanie wypłacane byłym 
pracownikom z tytułu umowy o za-
kazie konkurencji po ustaniu stosun-
ku pracy nie stanowi podstawy do 
oskładkowania. Zwolnienie nie doty-
czy natomiast odszkodowania (wyna-
grodzenia) przyznanego za powstrzy-

Opodatkowane na zasadach ogól-
nych.
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mywanie się od działań konkuren-
cyjnych w okresie zatrudnienia i wy-
płacanego w czasie trwania stosunku 
pracy.
Zleceniobiorca nie może być stro-
ną umowy o zakazie konkurencji, 
o której mowa w art. 1012 k.p. Tym 
samym to wyłączenie ze składek nie 
ma zastosowania do zleceniobior-
ców.

Odszkodowania za utratę lub 
uszkodzenie w związku z wypad-
kiem przy pracy przedmiotów oso-
bistego użytku oraz przedmiotów 
niezbędnych do wykonywania pra-
cy

Wyłączenie ze składek ZUS obej-
muje świadczenia przysługujące 
pracownikowi od pracodawcy na 
podstawie art. 2371 § 2 k.p. Składek 
nie odprowadza zatem jedynie od 
odszkodowania za utratę lub uszko-
dzenie przedmiotów osobistego 
użytku oraz przedmiotów niezbęd-
nych do wykonywania pracy (z wy-
jątkiem samochodów i wartości 
pieniężnych). Przedmiotami osobi-
stego użytku są przedmioty będące 
własnością pracownika, prywatne, 
choć nie muszą być one niezbędne 
dla pracownika czy do wykonania 
przez niego pracy.

Zwolnienie z podatku (jeżeli ich 
wysokość lub zasady ustalania wy-
nikają z postanowień układów 
zbiorowych pracy, innych opartych 
na ustawie porozumień zbioro-
wych, regulaminów  lub statutów).

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 775 § 3 i 4, art. 92, 921, art. 1012 § 1 i art. 2371 § 2 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy –  j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1502,

■	 art. 10 ust. 1 pkt 1–2, pkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 3, 7, 10, 11, 
11b,  13,  16,  19,  23b,  26,  67–67a,  78,  90,  92  i  112  ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1644,

■	 § 2 ust. 1 pkt 1–4, 6–7, 9–11, 13, 15, 19–22, 24–26, 29, § 3 rozpo-
rządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  18  grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. 
z 1998 r. nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967.

Zapraszamy na warsztaty

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

CIT i PIT – zmiany  
w 2015 r. w praktyce

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 

12 maja 2015 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y

Paweł Rybaczyk

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl



Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu  

Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna 

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 

www.infor.pl

Dyrektor Centrum Rynku Firm 

Marzena Nikiel 

marzena.nikiel@infor.pl

Zespół redakcyjny 

Wioletta Chaczykowska – redaktor prowadzący

Jarosław Miller – redaktor graficzny 

Ilona Kalinowska – korekta

Ad res re dak cji: 

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 

tel.: 22 531 41 94, faks: 22 530 41 65 

www.pgp.infor.pl

Biu ro Re kla my:  

tel.: 22 530 44 44 

e-mail: reklama.dgp@infor.pl

Zamówienia na prenumeratę: 

Biuro Obsługi Klienta 

 03-308 Warszawa,  

ul. Batalionu Platerówek 3  

tel.: 22 212 07 30, 801 626 666,  

e-mail: bok@infor.pl 

strona: www.sklep.infor.pl

Zamówienia na prenumeratę przyjmują również: 

RUCH SA, prywatni kolporterzy oraz urzędy pocztowe.

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 

pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub powie la nie in ną 

me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT, 

NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 

oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier dzo nych 

do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my. Nie po no si-

my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład  2500  egz.

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2015
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

www.sklep.infor.pl

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 2015 rok w cenie 498 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

#

W następnych numerach „Poradnika Gazety Prawnej”:
•	 Podróże służbowe
•	 Leasing w praktyce
•	 Amortyzacja 2015



dla księgowych i kadrowych!

Wideoszkolenia przygotowane specjalnie dla księgowych:

1. Zmiany w VAT w 2015 r. 

2. PIT i CIT w 2015 r.

3. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych

4. Umowy cywilnoprawne 2015

Ponad 400 lekcji Aktualna tematyka Certyfikat wiedzy 

Nowość!

www.platformaszkolen.infor.pl

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



Samochód w firmie 2015
MULTIPAKIET

Książka „Samochód w firmie 2015”
(ponad 650 stron)

Aktualizowany serwis internetowy
+ Płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Już rok obowiązują nowe zasady rozliczeń samochodów w firmie. Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono kolejne 
zmiany. Praktyka podatkowa pokazuje, że organy skarbowe w wielu przypadkach błędnie interpretują nowe 
przepisy. Z pomocą przychodzą sądy w pierwszych orzeczeniach. 

Dlatego warto sprawdzić, czy rozliczamy się zgodnie z aktualnym stanowiskiem MF i czy jest szansa  
na wygraną w sądzie.

Korzyści, jakie odniesiesz, jeśli skorzystasz z Multipakietu:
  poznasz aktualne stanowisko organów podatkowych (wydano do tej pory ponad 500 interpretacji 

indywidualnych) i sądów administracyjnych (wydano kilkanaście orzeczeń) na temat rozliczania 
samochodów, 

  otrzymasz niezbędne narzędzia do prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz kadrowych samochodu 
w firmie: aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu VAT, wideoinstrukcje ich wypełniania, program 
do ewidencji przebiegu pojazdu dla celów pdof, wzory regulaminów używania samochodu służbowego, 

  uzyskasz informacje, jak zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykorzystaniem samochodu 
przez pracownika, aby nie stracić odliczenia 100% VAT, oraz jakie zabezpieczenia uważają za właściwe 
organy podatkowe, a jakie sądy,

  otrzymasz dostęp do wideoszkolenia  „Samochody służbowe 2015” o rozliczeniu VAT, podatku 
dochodowego, ZUS-u w przypadku użytkowania samochodu w firmie oraz audiokomentarzy na ten temat,

  będziesz mógł zadzwonić do naszych ekspertów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące 
rozliczania samochodu.

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

Uwaga!
Urzędy kwestionują odliczenie 100% VaT, gdy pracownik 

parkuje samochód służbowy w pobliżu swojego domu.


	pgp4_2015_okladka1.pdf
	pgp4_2015_okladka2.pdf
	pgp4_2015_03-97.pdf
	pgp4_2015_98.pdf
	pgp4_2015_okladka3.pdf
	pgp4_2015_okladka4.pdf

