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Rzeszów, 22 lipca 2019 r.

Komunikat nr 7/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie świadczeń pracowników oddelegowanych

                 Informuję, iż pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
(sygn.  akt   K7/13)  definiującego  pojęcie  przychodu  z  nieodpłatnych  świadczeń,  Ministerstwo
Finansów wykazuje zmienność w temacie powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń.  Po
wydaniu  orzeczenia  organy  podatkowe  zaczęły  przyjmować,  że  sfinansowanie  pracownikom
oddelegowanym  kosztów  zakwaterowania  i  transportu  nie  generuje  po  ich  stronie  przychodu
podatkowego ze względu na to, że są one ponoszone w interesie pracodawcy, a pracownik z tytułu
ich uzyskania nie osiąga żadnych korzyści. Obecnie nastąpił zwrot stanowiska i Dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach przyjmuje, że w sytuacji, gdy pracodawca,
mimo braku ciążącego na nim obowiązku ustawowego, zapewni oddelegowanemu pracownikowi
bezpłatny nocleg i dojazd do miejsca świadczenia pracy, to wartość tego świadczenia stanowi
dla pracownika opodatkowany przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof. 
Do  listopada  2018  r.  sądy  administracyjne  przyjmowały  w  oparciu  o  powołany  wyrok  TK,
że  finansowanie  przez  pracodawcę  pracownikom  oddelegowanym  kosztów  m.in.  noclegów
i dojazdów jest świadczeniem spełnionym w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Jednak NSA
już w wyrokach z dnia 29 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 799/18, z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt
I SA/Go 163/19 przyjął stanowisko zbieżne z linią interpretacyjną Dyrektora KIS. W opinii składu
orzekającego  Sądu  wartość  świadczeń  w  postaci  bezpłatnych  dojazdów  i  zakwaterowania  dla
pracowników oddelegowanych należy uznać za przychód tych pracowników z tytułu nieodpłatnych
świadczeń  dla  pracowników.  W efekcie  NSA uznał,  że  z  tytułu  zapewnienia  pracownikowi
oddelegowanemu darmowego noclegu i dojazdu powstaje u pracownika przychód ze stosunku
pracy.  W związku z tym proszę wszystkich PT klientów naszego biura, aby w każdym miesiącu
podawali wraz z innymi danymi do listy płac, dane dotyczące:

a) poniesionych kosztów zakwaterowania oddelegowanych pracowników,
b) poniesionych kosztów związanych z dojazdem i powrotem pracowników oddelegowanych.

Brak takiej informacji będzie skutkował tym, że zostanie zaniżony podatek dochodowy oraz składki
na  ubezpieczenia  społeczne  pracowników  oddelegowanych,  co  może  Panią/Pana  narazić
na dodatkowe konsekwencje w postaci odsetek zwłoki, odpowiedzialności karno-skarbowej bądź
wyłączenia Pani/Pana z ubezpieczenia chorobowego.
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