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Slim VAT

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

niektórych innych ustaw

Zmiana wysokości prezentu małej wartości, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 –

podwyższenie limitu do kwoty 20 złotych
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Opodatkowanie VAT nieodpłatnych 
świadczeń

Art. 7 ustawy o VAT

2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również

przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w

szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w

tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i

ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków

stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia

tych towarów lub ich części składowych.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i

próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą

podatnika.
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Opodatkowanie VAT nieodpłatnych 
świadczeń

Art. 7

4. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane

przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku),

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 podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt

wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka

egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości

towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego

towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem

promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.
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Opodatkowanie VAT nieodpłatnych 
świadczeń

Art. 8

2. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż

działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych

podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców,

akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów

stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi

przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o

kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub

ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym

byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i

ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków

stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż

działalność gospodarcza podatnika.
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Opodatkowanie VAT nieodpłatnych 
świadczeń

Art. 8

5. Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów

samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi

przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o

kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub

2) nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
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Slim VAT - korekty

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

niektórych innych ustaw

Zmiana zasad dokumentowania możliwości obniżenia VAT w przypadku faktur

korygujących:

w art. 29a:

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy

opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym

podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę

korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że

uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania

dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki

te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy

w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie

posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy

opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.”,
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Korekty po nowelizacji

10. Podstawę opodatkowania obniża się o:

1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży,

jeżeli do niej nie doszło;

4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o

których mowa w ust. 1.

11. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik

dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie

lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.

12. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa w ust. 11,

podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:

1) w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania -

jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;

2) 60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu

tego opakowania.
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Korekty po nowelizacji

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie

podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano

kwotę podatku wyższą niż należna.

15. Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się w

przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje

się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu

przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51

załącznika nr 3 do ustawy;
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Slim VAT – odliczanie VAT

b) ust. 19a otrzymuje brzmienie:

„19a. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13,

lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14,

nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w

rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy

towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą,

jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W

przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub

świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki

te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli

podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w

fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie

kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik

dokonuje tego obniżenia.”,

c) uchyla się ust. 19b;
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Slim VAT - korekty

d) w ust. 15:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się w

przypadku:”,

– uchyla się pkt 4,

e) uchyla się ust. 16,

f) dodaje się ust. 17 i 18 w brzmieniu:

„17. W przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy

dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna

zwiększenia podstawy opodatkowania.

18. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie

podstawy opodatkowania, o którym mowa w ust. 17, następuje nie wcześniej niż w

deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te

transakcje.”;
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Slim VAT – kurs waluty obcej

w art. 31a po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej

mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu

określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,

obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

2b. Podatnik, który wybrał zasady przeliczania, o których mowa w ust. 2a, jest obowiązany

do ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je

wybrał.

2c. W przypadku rezygnacji z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik jest

obowiązany do stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2, przez co

najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym

zrezygnował z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a.

2d. W przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a,

podatnik dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z tymi zasadami, jest on

obowiązany do zastosowania dla tej transakcji zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1

lub 2.”;
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Slim VAT – odliczanie VAT

w art. 86:

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach

określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji

podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku

podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch

następnych okresów rozliczeniowych.”,

13) w art. 88 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w

brzmieniu:

„c) usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego

podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.”;
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Slim VAT 2

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

oraz ustawy - Prawo bankowe

w art. 2:

a) w pkt 2 po wyrazach „Unii Europejskiej” dodaje się wyrazy „ , a także Irlandię

Północną w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej

do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz.

UE L 29 z 31.1.2020, str. 7, z późn. zm.4))”,

b) w pkt 3:

– w lit. a skreśla się wyrazy „wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
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Slim VAT 2

w art. 22:

a) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:

„2e. W przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub

transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium

jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego

przez pierwszego dostawcę, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są

przyporządkowane jego dostawie.”,
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Slim VAT 2

w art. 29a po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„15a. W przypadku importu usług, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty

tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna

obniżenia podstawy opodatkowania.”;

w art. 30a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy podstawa

opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za

okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.
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Slim VAT 2

w art. 33a:

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy podatnik nie rozliczył w całości lub w części podatku należnego z

tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust. 1, może dokonać korekty

deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.”,

b) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na

zasadach określonych w ust. 1 i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na

tych zasadach w terminie, o którym mowa w ust. 6a, traci prawo do rozliczania w

deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu importu towarów wykazanego w

zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości podatku w

deklaracji podatkowej.”;
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Slim VAT 2

w art. 43:

a) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożą:

a) przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy

naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych

obiektów

– zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich

części.”,

b) w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części – w

przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;”;
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Slim VAT 2

w art. 86:

a) w ust. 10b:

– w pkt 2 w lit. b skreśla się wyrazy „ , nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu

miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek

podatkowy”,

– w pkt 3 skreśla się wyrazy „ , nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu

miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek

podatkowy”,

b) w ust. 10h wyrazy „w którym podatnik otrzymał tę fakturę” zastępuje się wyrazami „w

którym podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu tego nabycia”,

c) uchyla się ust. 10i,



21

Slim VAT 2

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć

kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej:

1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo

2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o

którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden z dwóch następnych okresów

rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia

kwoty podatku należnego

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo

do obniżenia kwoty podatku należnego.”,

e) po ust. 19b dodaje się ust. 19c w brzmieniu:

„19c. W przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust.

15a i art. 30a ust. 1a, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia

kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał

korekty podstawy opodatkowania.”;
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Slim VAT 2

9) w art. 86a ust. 12–14 otrzymują brzmienie:

„12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy

samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,

mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych

pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu

przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

13. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się,

że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności

gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik

złoży tę informację.

14. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest

obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej do końca

miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.”;
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Slim VAT 2

w art. 86:

c) po ust. 19b dodaje się ust. 19c w brzmieniu:

„19c. W przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust.

13a i art. 30a ust. 1a, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia

kwoty podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres, w którym dokonał korekty

podstawy opodatkowania.”;
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w załączniku nr 15 do ustawy poz. 60 otrzymuje brzmienie:

60. 26.20.1

Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i

akcesoria do nich
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Art. 89a. [Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej; Ulga na złe długi]

1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu

dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku

wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy

również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty

wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90

dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się

korekty, o której mowa w ust. 1:

a) wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

b) (uchylona);

4) (uchylony);

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od

końca roku, w którym została wystawiona;
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2a. W przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu

innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowany jako podatnik

VAT czynny, korekta, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana, jeżeli:

1) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana

na drogę postępowania egzekucyjnego lub

2) wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie

krajowym, lub

3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych

przepisów.

3. Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym

nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że

do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność

nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

4. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o

której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek

formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz

kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została

uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności,

podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu

do tej części.

5. Wierzyciel informuje o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwego dla niego

naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji podatkowej, w której dokonuje tej

korekty.
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Art. 89b.

1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej

dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia

upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest

obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w

rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności

określonego w umowie lub na fakturze.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w

ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu

terminu płatności tej należności.

1b. 113 (uchylony).

2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia

upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy

podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis

ust. 1a stosuje się odpowiednio.

3. (uchylony).

4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1,

podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za

okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W

przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać

zwiększony w odniesieniu do tej części.
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Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych

dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą

mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M,

VAT-10, czy VAT-14).

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo

składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1

października 2020 r.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i

Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu

danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku

od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127) – zwane dalej:

„rozporządzeniem”, oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej

JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.
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Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w

ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia

dotyczące:

1) dostawy:

a) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów

alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których

zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208) - oznaczenie "GTU_01",

b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie "GTU_02",

c) olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710

19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów

plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90)

oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych

tą pozycją) - oznaczenie "GTU_03",

d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i

wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie

"GTU_04",
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e) odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie

"GTU_05",

f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz.

7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch

określonej w poz. 9 tego załącznika - oznaczenie "GTU_06",

g) pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708) - oznaczenie "GTU_07",

h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr

12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy -

oznaczenie "GTU_08",

i) produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobów medycznych - wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym

mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.

U. z 2021 r. poz. 974 i 981) - oznaczenie "GTU_09",

j) budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym

również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - oznaczenie "GTU_10";",
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f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w

poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "06",

g) pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN

8708 10 - oznaczenie "07",

h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3

załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15

do ustawy - oznaczenie "08",

i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych

obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) - oznaczenie

"09",

j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie "10";
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2) świadczenia usług:

a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w

ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

- oznaczenie "11", i 1905.

b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych,

zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices),

reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac

rozwojowych - oznaczenie "12",

c) transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex

52.1 - oznaczenie "13".
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2) świadczenia usług:

"a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w

ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047) - oznaczenie "GTU_11",

b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i

podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2,

66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3,

71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie

rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU

69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17,

70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych

(PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań

naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form

edukacji (PKWiU 85.5) - oznaczenie "GTU_12",

c) transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1) - oznaczenie "GTU_13".",
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4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23

ustawy - oznaczenie "SW";

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których

mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie "EE";

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub

usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP";

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności

podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa

w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_WNT";

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności

podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa

w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_D";

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119

ustawy - oznaczenie "MR_T";
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7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,

opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie "MR_UZ";

8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w

ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie "I_42";

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w

ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie "I_63";

10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we

własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie "B_SPV";

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego

przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy -

oznaczenie "B_SPV_DOSTAWA":

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu

różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie

"B_MPV_PROWIZJA":

13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności -

oznaczenie "MPP".
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4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) (uchylony);

2) (uchylony);

2a) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie

rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia

usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k

ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe

miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż

terytorium kraju - oznaczenie "WSTO_EE";

2b) dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez

podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której

mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla

której miejscem dostawy jest terytorium kraju - oznaczenie "IED";

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub

usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP";



37

JPK od 1 lipca 2021 r.

4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności

podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa

w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_WNT";

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności

podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa

w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_D";

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119

ustawy - oznaczenie "MR_T";

7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,

opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie "MR_UZ";

8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w

ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie "I_42";

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w

ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie "I_63";
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4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we

własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie "B_SPV";

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego

przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy -

oznaczenie "B_SPV_DOSTAWA":

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu

różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie

"B_MPV_PROWIZJA":

13) (uchylony).
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4a. Oznaczeń, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do czynności wykazanych w

ewidencji na podstawie dowodu sprzedaży wymienionego w ust. 5 pkt 1.

4b. Oznaczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie stosuje się w przypadku dostaw

towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy

towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub

jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.
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5. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.
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2. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego

zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie "IMP";

2) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności -

oznaczenie "MPP".

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera dane wynikające z:

1) faktur lub innych dokumentów:

a) będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z

tytułu nabycia towarów i usług,

b) dokumentujących dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których zgodnie z art.

17 ust. 1:

– pkt 4 ustawy - podatnikiem jest ich usługobiorca, a podatek należny z tego tytułu

stanowi u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji,

– pkt 5 ustawy - podatnikiem jest ich nabywca, a podatek należny z tego tytułu stanowi

u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji,

c) dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 i

art. 11 ustawy, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony,

d) otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników

dla bezpośredniej korzyści turysty;



42

JPK – ewidencja zakupu od 1 lipca 
2021 r.

2. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego

zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie "IMP";

2) (uchylony).
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JPK – ewidencja zakupu

7. Dane z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:

1) numer dokumentu;

2) datę dokumentu;

3) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy.

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące oznaczenia dowodów

nabycia:

1) "VAT_RR" - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "MK" - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą,

który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
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JPK – ewidencja zakupu od 1 lipca 
2021 r. 

9. Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, może być

wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem "WEW", o

którym mowa w ust. 8 pkt 2, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej

dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c

ustawy.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Art. 43 ust. 1 ustawy o VAT

Zwalnia się:

32) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez

kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych,

których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod

warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w

wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania

związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu

sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością;
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Art. 43 ust. 17 ustawy o VAT

zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z

usługami podstawowymi, jeżeli:

a. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt

18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

b. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z

takiego zwolnienia.

Art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się,

pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie

osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia

są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 2.

1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i

psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na

wszelkich poziomach.

1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej,

którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę

fizyczną.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r., sygn. III SA/Wa

1079/18

Zdaniem Sądu, wobec nowelizacji ustawy o sporcie, polegającej na zmianie (rozszerzeniu) zawartej w tej

ustawie definicji legalnej pojęcia "sport", definicję tę w nowej, rozszerzonej formie, należy uwzględniać

przy wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. W tym celu należy rozważyć, co ustawodawca rozumiał pod

pojęciem "współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku

sportowego". Zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie, niewątpliwie pojęcie to odnosi się do

istniejących od wielu lat dyscyplin takich jak szachy, brydż sportowy czy warcaby. Pozostaje wątpliwość,

nad którą nie pochylił się organ, czy przez "współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego

celem jest osiągnięcie wyniku sportowego" należy rozumieć stosunkowo nową aktywność, jaką jest e-

sport. W ocenie Sądu odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Angażowanie aktywności umysłowej

poprzez grę w brydża sportowego, warcaby, czy szachy, a także sporty elektroniczne stwarza możliwość

rozwoju intelektualnego, wzmacnia relacje społeczne, sprzyja socjalizacji uczestników, dodaje pewności

siebie. Skutki aktywności intelektualnej w aspekcie społecznym są zatem podobne do uprawiania

aktywności fizycznej. Należy również mieć na względzie, że profesjonalne podejście do gry w szachy,

warcaby, brydża sportowego, a także sporty elektroniczne wymaga od uczestników uprawiania aktywności

fizycznej. Ponadto gry w szachy, warcaby, brydża sportowego oraz sporty elektroniczne wyrabiają

szybkość reakcji oraz rozwijają strategiczne myślenie. Należy przyjąć, że nie tylko aktywność fizyczna,

lecz także aktywność intelektualna, może prowadzić do osiągnięcia wyniku sportowego, a dodatkowo

sprzyjać umacnianiu więzi społecznych czy budowaniu własnej wartości. Uzasadnia to objęcie

zwolnieniem podatkowym także wygranych w konkursach z dziedziny e-sportu.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Interpretacja indywidualna z dnia 4 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji

Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.449.2020.1.PK

Biorąc zatem pod uwagę powyższe oraz to, że Wnioskodawca w złożonym wniosku

wskazał, że:

* jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie;

* jego celem, jako klubu sportowego, jest m.in. pozaszkolna edukacja sportowa i

prowadzenie zajęć sportowych oraz prowadzenie drużyny piłki ręcznej biorącej udział

rozgrywkach ligowych;

* otrzymywane opłaty (wynagrodzenie za świadczone usługi) przeznaczone są na

działalność statutową (na pokrycie kosztów działalności statutowej) Wnioskodawcy, ściśle

związaną ze sportem. Zgodnie ze statutem, Wnioskodawca prowadzi działalność w sposób

nie dążący do osiągnięcia zysku, wyłączone jest prawo wspólników do udziału w

ewentualnym zysku. Ewentualny wypracowany zysk przeznaczany jest w całości na

finansowanie działalności statusowej;

* świadczone usługi w zakresie transferu zawodników są podstawowymi i powszechnie

stosowanymi aspektami organizowania, uprawiania sportu i uczestniczenia w nim;

należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi, za które pobiera on opłatę

transferową (za transfer czasowy albo definitywny), stanowią usługi ściśle związane ze

sportem.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że spełnione zostały

obie przesłanki (podmiotowa i przedmiotowa) wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, co

uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez

niego usług, w zakresie transferu zawodników, na podstawie tego przepisu ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Interpretacja indywidualna z dnia 16 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji

Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.649.2020.1.RG

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie. Zgodnie ze statutem Wnioskodawcy, jego celem jest m.in.

prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, w szczególności

poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu i upowszechniania kultury

fizycznej, które ma być osiągane poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej, obejmującej drużyny

seniorów i drużyny młodzieżowe. Umowa obejmuje usługę organizacji zajęć z zakresu

wychowania fizycznego, w ramach której wykwalifikowana kadra trenerska organizuje zajęcia

wychowania fizycznego dla grup młodzieżowych usługobiorcy Wnioskodawcy. Świadczenie

usługi w ramach Umowy jest konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia

zysku, a cała ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na

prowadzenie działalności statutowej oraz nie przeznacza zysków do podziału między swoich

akcjonariuszy.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Interpretacja indywidualna z dnia 16 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji

Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.649.2020.1.RG

Wszelkie uzyskiwane w ramach usługi świadczonej w ramach Umowy środki finansowe są w

całości przekazywane na realizację celów statutowych Wnioskodawcy, kontynuację lub

doskonalenie świadczonych usług. Usługi świadczone są na rzecz ostatecznych beneficjentów

usług - grup młodzieżowych usługobiorcy, tj. osób uprawiających sport. Usługa świadczona jest

w celu sportowym i edukacji sportowej. Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca umowa i

świadczona w jej ramach usługa nie jest związana z działalnością marketingową oraz

reklamowo-promocyjną, wstępem na imprezy sportowe, nie stanowi usługi odpłatnego

prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego

zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz nie stanowi usługi

wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Odnosząc zatem przywołane wyżej przepisy prawa do przedstawionych okoliczności sprawy,

wskazać należy, że do zajęć sportowych oraz z zakresu wychowania fizycznego świadczonych

na rzecz grup młodzieżowych Usługobiorcy przez kadrę trenerską Wnioskodawcy ma

zastosowanie zwolnienie wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, bowiem

Wnioskodawca spełnia zarówno przesłanki podmiotowe jak i przedmiotowe, o których mowa w

tym przepisie.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2021 r. C-581/19

Teza

Dyrektywę VAT nr 2006/112/WE (Dz.Urz.UE L z 2006 r., Nr 347, s.1) należy interpretować

w ten sposób, że z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd odsyłający, usługa coachingu

żywieniowego świadczona przez wykwalifikowanego i uprawnionego profesjonalistę w

placówkach sportowych – i ewentualnie w ramach programów obejmujących również usługi

związane z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej – stanowi odrębne i niezależne

świadczenie usług i nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 132 ust. 1 lit. c) tej

dyrektywy.
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 20 listopada

2020 r. I SA/Gl 388/20

Opłata wpisowa umożliwia osobom, które ją uiszczają, wzięcie udziału w zawodach, to jest

wykonywanie aktywności fizycznej według określonych w danej dziedzinie sportowej zasad

w celu wygrania rywalizacji z innymi zawodnikami. Nie jest to zatem tożsame z opłatą za

wstęp na imprezę sportową, które uprawnia do jej obserwowania, a nie wystąpienia w roli

zawodnika. Okoliczność, iż z przyczyn oczywistych zawodnik musi znaleźć się w miejscu

organizowania zawodów (przebywać w obrębie przestrzeni wydzielonej dla odbycia

zawodów) nie oznacza, że uiszczona przez niego opłata startowa jest opłatą za wstęp na

imprezę sportową w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług

oraz art. 132 ust. 1 lit. m Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

wspólnego systemu podatku od wartości dodane (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1).
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Zwolnienie z VAT działalności 
sportowej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 20 listopada

2020 r. I SA/Gl 388/20

Opłata wpisowa umożliwia osobom, które ją uiszczają, wzięcie udziału w zawodach, to jest

wykonywanie aktywności fizycznej według określonych w danej dziedzinie sportowej zasad

w celu wygrania rywalizacji z innymi zawodnikami. Nie jest to zatem tożsame z opłatą za

wstęp na imprezę sportową, które uprawnia do jej obserwowania, a nie wystąpienia w roli

zawodnika. Okoliczność, iż z przyczyn oczywistych zawodnik musi znaleźć się w miejscu

organizowania zawodów (przebywać w obrębie przestrzeni wydzielonej dla odbycia

zawodów) nie oznacza, że uiszczona przez niego opłata startowa jest opłatą za wstęp na

imprezę sportową w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług

oraz art. 132 ust. 1 lit. m Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

wspólnego systemu podatku od wartości dodane (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1).
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Nowy Ład
Nowy Ład wprowadza zmiany w ustawach z dnia:

1) 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.

1128, z późn. zm.), dalej: „ustawa PIT”,

2) 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.

1406, z późn. zm.), dalej: „ustawa CIT”,

3) 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1427, z późn. zm.),

4) 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),

5) 20 października 1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.

1670), dalej: „ustawa o SSE”,

6) 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.),

7) 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.),

8) 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz.

423, z późn. zm.),

9) 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.),

dalej: „ustawa o ryczałcie”,



57

Nowy Ład
Nowy Ład wprowadza zmiany w ustawach z dnia:

10) 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 291),

11) 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408, z późn.

zm.),

12) 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.

815),

13) 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn.

zm.), dalej: „ustawa o VAT”,

14) 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), dalej: „ustawa o NFZ”,

15) 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 722, z późn. zm.),

16) 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287),

17) 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z

późn. zm.),
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Nowy Ład
Nowy Ład wprowadza zmiany w ustawach z dnia:

18) 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z

2021 r. poz. 626),

19) 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),

20) 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296),

21) 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), dalej:

„ustawa o WNI”,

22) 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz.

2200),

23) 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

(Dz. U. poz. 321).
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Nowy Ład
47) grupie VAT – rozumie się przez to grupę podmiotów powiązanych finansowo,

ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku;

48) przedstawicielu grupy VAT – rozumie się przez to podmiot reprezentujący grupę VAT

w zakresie obowiązków tej grupy.”;

2) w art. 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku grupy VAT właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu

skarbowego właściwy dla przedstawiciela grupy VAT.”;

3) w dziale II po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2b w brzmieniu:
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Opodatkowanie w grupie VAT

Art. 8c. 1. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na

rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu.

2. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz

podmiotu spoza tej grupy uważa się za dokonane przez tę grupę.

3. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez

podmiot spoza tej grupy uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

4. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy

VAT na rzecz:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

2) innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy.



61

Nowy Ład
5. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem

grupy VAT przez:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

2) inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.

6. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem

grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez podatnika

posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za

dokonane na rzecz tej grupy VAT.

7. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy

VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na rzecz podatnika

posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za

dokonane przez tę grupę VAT.
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5. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem

grupy VAT przez:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

2) inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.

6. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem

grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez podatnika

posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za

dokonane na rzecz tej grupy VAT.

7. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy

VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na rzecz podatnika

posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za

dokonane przez tę grupę VAT.
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Art. 8d. 1. Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę

nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres

rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako

podatników.

2. Grupa VAT jest obowiązana złożyć deklarację podatkową za okres rozliczeniowy, w

którym utraciła status podatnika.

3. Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji, o której

mowa w ust. 2, podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w

rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT. Przepisy art. 87

stosuje się odpowiednio.
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Art. 15a. 1. Podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podmiotów

powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu

grupy VAT.

2. Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

1) posiadający siedzibę na terytorium kraju lub

2) nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność

gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium

kraju.

3. Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeśli jeden z podatników będących

członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale

zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub

zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych

podatników będących członkami tej grupy.
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4. Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

1) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

2) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są

współzależne, lub

3) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze

korzystają inni członkowie grupy VAT.

5. Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

1) prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym

kierownictwem, lub

2) organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

6. Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy

członkami grupy VAT muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa

posiada status podatnika.



66

Nowy Ład
7. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT.

8. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.

9. Grupa VAT nie może być rozszerzona o innych członków, ani pomniejszona o

któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

10. Umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej:

1) nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;

2) dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące

oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz

wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;

3) wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
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4) dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale

zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji)

w kapitale zakładowym tych podatników;

5) wskazanie okresu na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

11. Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy, w

tym wynikających z ustawy, Ordynacji podatkowej, ustawy z dnia 13 października 1995 r. o

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy z dnia 16 listopada

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

12. Grupa VAT nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy

VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji, o której mowa w art. 96 ust. 4.
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Art. 3 ustawy o CIT

1a. Podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi gdy na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły

bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności:

1) umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub

funkcjonowanie tego podatnika, lub

2) udzielonych pełnomocnictw, lub

3) powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5.”;
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w art. 9 ustawy o CIT

a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe albo uproszczoną ewidencję przychodów i

kosztów są obowiązani prowadzić te księgi albo ewidencję przy użyciu programów

komputerowych oraz przesyłać, do urzędu skarbowego te księgi albo ewidencję po

zakończeniu roku podatkowego, w terminie do upływu terminu określonego dla złożenia

zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2

Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich

części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji

podatkowej.
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w art. 9 ustawy o CIT

„2f. W przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną spółka

przekształcana jest obowiązana zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie

finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień

przekształcenia, przy czym przepis art. 8 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
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w art. 9 ustawy o CIT

2g. W przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę, albo przejęcia

spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia, na dzień

poprzedzający dzień przekształcenia, a w przypadku przejęcia – na dzień wpisu do rejestru

połączenia, spółka niebędąca osobą prawną jest obowiązana do:

1) zamknięcia ksiąg rachunkowych – w przypadku, gdy prowadzi księgi rachunkowe,

2) sporządzenia wykazu składników majątku jej przedsiębiorstwa, w przypadku gdy nie

prowadzi ksiąg rachunkowych, zawierającego co najmniej następujące dane:

a) liczbę porządkową,

b) określenie (nazwę) składnika majątku,

c) oznaczenie rodzaju transakcji nabycia składnika majątku,

d) datę nabycia składnika majątku,

e) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku,

f) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów

uzyskania przychodów,

g) wartość początkową,

h) metodę amortyzacji,

i) sumę odpisów amortyzacyjnych,

j) wartość składnika majątku przyjętą dla celów podatkowych – w przypadku gdy

składnik ten został nabyty w inny sposób niż w drodze zakupu.”;
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25) w art. 11t:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty powiązane:

1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie

transakcji objętych tym obowiązkiem lub

2) realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1– 2 lub 10–12

– składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do

końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach

transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego

zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną informacja o cenach transferowych jest

składana naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:

1) miejsca prowadzenia działalności;

2) miejsca siedziby – w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym

miejscu;

3) miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników – w przypadku gdy nie jest

możliwe ustalenie właściwości na podstawie pkt 1 i 2.

1b. Informacja o cenach transferowych jest składana za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.”,
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c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja o cenach transferowych zawiera:

1) wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki

jest składana;

2) dane identyfikacyjne podmiotu;

3) ogólne informacje finansowe podmiotu;

4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

5) informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji;

6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których

mowa w pkt 2–5;

7) oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została

sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją

są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.”,
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c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja o cenach transferowych zawiera:

1) wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki

jest składana;

2) dane identyfikacyjne podmiotu;

3) ogólne informacje finansowe podmiotu;

4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

5) informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji;

6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których

mowa w pkt 2–5;

7) oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została

sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją

są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.”,
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w art. 111:

a) po ust. 6ka dodaje się ust. 6kb w brzmieniu:

„6kb. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu

kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy

użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami

technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji,

nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.”,
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w art. 16:

a) w ust. 1:

– w pkt 8f wyrazy „lub wystąpieniem z takiej spółki” zastępuje się wyrazami „ ,

wystąpieniem z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce”,

– po pkt 13e dodaje się pkt 13f w brzmieniu:

„13f) kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanych od

podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, w części, w jakiej zostały one

przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności

nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej

osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów

własnych w celu ich umorzenia.”,

– po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:

„15b)kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem

wykonanym przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze

wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą

dywidendę, z zastrzeżeniem ust. 1d i 1e;”,
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„1d. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 15b, stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są

uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść

niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot

niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, przy czym przy określaniu

wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio, lub

3) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które

stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu

powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

1e. Przepisów ust. 1d pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku

podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych

przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku

finansowym podatnika.
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w art. 16h:

a) w ust. 3a po wyrazach „wnoszącego taki wkład” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem

ust. 3aa”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:

„3aa. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego przez podmiot nieposiadający

siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik otrzymujący taki

wkład dokonuje wyboru jednej z metod amortyzacji, stawki oraz okresu amortyzacji

określonych w art. 16i–16m dla poszczególnych środków trwałych lub wartości

niematerialnych i prawnych przed rozpoczęciem ich amortyzacji, przy czym wybrane:

metodę, stawkę oraz okres stosuje się do pełnego zamortyzowania środka trwałego lub

wartości niematerialnej i prawnej, jeżeli przedmiot tego wkładu niepieniężnego nie był

przypisany do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpisów amortyzacyjnych podatnik dokonuje z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości

odpisów uwzględnionych dla celów podatku dochodowego w jakiejkolwiek formie,

wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu, którego składniki zostały przejęte.”,
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Art. 18ea. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych

odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 30%

sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego

produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10%

dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

2. Przez produkt rozumie się produkt w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, z

wyłączeniem usługi.

3. Przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego

produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych,

którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji

nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-

rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu

poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia

produkcji nowego produktu.
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4. Przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w

celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego

w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i

zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

5. Za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:

1) cenę nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3, lub koszt wytworzenia, o którym mowa

w art. 16g ust. 4, fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia

produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji;

2) wydatki na ulepszenie, o których mowa w art. 16g ust. 13, poniesione w celu

dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia

produkcji próbnej nowego produktu;

3) koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej

nowego produktu.
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6. Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:

1) badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu,

homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na

obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem

do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia

lub przedłużenia;

2) badania cyklu życia produktu;

3) systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

7. Koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu

pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z

odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo

zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
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8. W przypadku skorzystania z odliczenia do kosztów produkcji próbnej nowego produktu, o

których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

9. Odliczenie przysługuje, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub

wprowadzenia na rynek nowego produktu:

1) zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane

odliczenie;

2) nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

10. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu

do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego

produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z

podatku na podstawie tych przepisów.
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11. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty

produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. W

przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika

jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie

lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć

lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub

miał prawo skorzystać z odliczenia.
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Art. 18eb. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych

odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania

przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do

wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych

niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku

podatkowym.

2. Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

3. Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, o których mowa w ust. 1,

rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.



86

Nowy Ład
4. Podatnik jest uprawiony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2

kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym

poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1, zwiększył przychody ze

sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień

roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody

ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży

produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

5. Przy ustalaniu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się

wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W przypadku gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni warunku o którym

mowa w ust. 4, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął

termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia

kwoty uprzednio odliczonej.
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7. Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze

sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup

biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych,

przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych

i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności

dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu

składania ofert innym podmiotom.
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8. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu

do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze

sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu

zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

9. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w

celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł

za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty

przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej

części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych

następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo

skorzystać z odliczenia.

10. Koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze

sprzedaży produktów podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w

jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem

dochodowym.
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Art. 18ec. 1. Podatnik będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z

zysków kapitałowych, odlicza od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 kwoty

wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do

wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych

niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym,

jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła

umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania

przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego

państwa;

2) główny przedmiot działalności spółki, o której mowa w pkt 1, jest tożsamy z

przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie

uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej

spółki nie jest działalnością finansową;

3) działalność, o której mowa w pkt 2, była przez spółkę i przez podatnika prowadzona

przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24

miesiące;
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4) w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli

podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

5) podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 1, w

ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

2. Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce będącej osobą prawną, o których mowa

w ust. 1, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w

tej spółce na:

1) obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,

2) opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,

3) podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za

granicą

z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w

związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

3. Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków, o

których mowa w ust. 1.
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4. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w

którym zostały nabyte udziały (akcje).

5. W przypadku zbycia przez podatnika lub przez jego następcę prawnego udziałów (akcji),

o których mowa w ust. 1, albo ich umorzenia przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia

nabycia udziałów (akcji) w spółce, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w

rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć

podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik, lub jego następca

prawny, przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia udziałów (akcji), o których

mowa w ust. 1, zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub

zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub

następcy prawnego.

7. Wydatki odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z ust. 1 podlegają zaliczeniu do

kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
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Art. 18ed. 1. Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3, po

uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d i 18ea–18ec, może być pomniejszona o

kwotę stanowiącą:

1) 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe,

skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami

prawa,

2) 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa

prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

– poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w

rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355), z zamiarem

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania

się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
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2. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w

którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym

akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

3. Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej

dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą

poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszą ofertę publiczną dotyczącą

akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej

pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi

zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone, w tym od podstawy

opodatkowania podatkiem dochodowym.
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Art. 18ee. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych

może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu

uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

2. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty

poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o

sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2) stypendium sportowego;

3) imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt

3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2171).
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3. Przez stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się finansowane

przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane

przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku

sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

4. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty

poniesione na finansowanie:

1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły

artystyczne.
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5. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo

wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

1) stypendia, o których mowa w:

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i

nauce,

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz.

695, 875 i 1086);

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w

art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą

podejmującą kształcenie;

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u

podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym

koszty praktyk;
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5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika

organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi

będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem

akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzonego przez

tą uczelnię.

6. Odliczenie kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 3–5, przysługuje pod warunkiem, że są

ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

7. Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność

wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, nie przysługuje podatnikowi będącemu

założycielem uczelni niepublicznej.

8. Koszty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi

zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania

podatkiem dochodowym.

9. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty, o

których mowa w ust. 1.
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Art. 18ef. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych

może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wydatki na nabycie

terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu

terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie

płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do

wysokości:

1) 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku

prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z

przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych w pkt

1.
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2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, będący małym podatnikiem, któremu w roku

podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.

87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d–6l

tej ustawy:

1) przez co najmniej siedem miesięcy – w przypadku podatnika, o którym mowa w art.

99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

2) przez co najmniej 2 kwartały – w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2

i 3 ustawy o podatku od towarów i usług

– może odliczyć z tytułów, o których mowa w ust. 1, kwotę odpowiadającą 200%

poniesionych wydatków, nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie

przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki; przepisów ust.

6 i 7 nie stosuje się.

3. Kwota odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może w roku podatkowym

przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż

przychody z zysków kapitałowych.

4. Prawo do odliczenia, o którym mowa w ust. 2 przysługuje w przypadku, gdy prawo do

otrzymania różnicy podatku, na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d–6l ustawy o

podatku od towarów i usług, przysługuje podatnikowi lub spółce niebędącej osobą prawną,

w której podatnik jest wspólnikiem.
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5. Jeżeli w związku z poniesionymi wydatkami, o których mowa w ust. 1, podatnik ma prawo

do dokonania odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje odliczenia na podstawie ust.

1 albo 2.

6. Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala

płatniczego korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą

transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki, o których mowa w ust. 1,

odlicza w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z programów finansujących

zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala

płatniczego, i w roku następującym po tym roku.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatnika, który przyjmował płatności przy użyciu

terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w

którym podatnik ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala

płatniczego.
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8. Przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala

płatniczego rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a–19ab ustawy z dnia 19

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz.

355) i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu,

dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

9. Przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności

bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

10. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za

kwotę wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile

podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zwrócone podatnikowi w

jakiejkolwiek formie.
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„Art. 38eb. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych

może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy

czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika

w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

2. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi

związanych,

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami

przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w

odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem

przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków

bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń

ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania,

monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i

kamer,

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
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„Art. 38eb. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych

może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy

czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika

w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

2. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi

związanych,

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami

przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w

odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem

przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków

bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń

ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania,

monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i

kamer,

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
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2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego

uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków

trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa

w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych

w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na

korzystającego własność tych środków trwałych.
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5. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów

poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r.,

do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

6. Podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust.

2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, lub w przypadku umowy leasingu, o którym

mowa w art. 17f, przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w

zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia

podstawy opodatkowania o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

7. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym

dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz

poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.
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„Art. 24aa. 1. Podatek od spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, z

tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% (podatek od przerzuconych dochodów).

2. Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na

rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ze spółką stanowiące

należność tego podmiotu, jeżeli:

1) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w

którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub

położenia jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od

niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem

stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, przy czym przez podatek faktycznie

zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek

formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz

2) koszty te:

a) podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów,

odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu

powiązanego lub

b) wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów

z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność

– stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów

określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o

rachunkowości.
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3. Do kosztów, o których mowa w ust. 2, zalicza się koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym

charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw

lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż

udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach

zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o

podobnym charakterze,

4) koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i

korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część

odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty

zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,

5) opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk

– jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym

podmiotów niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów

poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie, przy czym do ustalania sumy tych kosztów

art. 15c ust. 1 oraz art. 15e ust. 1 nie stosuje się.
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3. Do kosztów, o których mowa w ust. 2, zalicza się koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym

charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw

lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż

udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach

zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o

podobnym charakterze,

4) koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i

korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część

odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty

zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,

5) opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk

– jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym

podmiotów niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów

poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie, przy czym do ustalania sumy tych kosztów

art. 15c ust. 1 oraz art. 15e ust. 1 nie stosuje się.
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4. Na potrzeby ustalania kosztów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się również koszty:

1) stanowiące w roku podatkowym odpisy amortyzacyjne lub odpisy umorzeniowych od

wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

2) przypisane zgodnie z art. 5.

5. W przypadku gdy dochody (przychody) i koszty podmiotu powiązanego, o którym mowa

w ust. 2, są traktowane jako osiągnięte lub poniesione przez co najmniej jeden inny podmiot

lub jedną osobę fizyczną, dla celów ust. 2 pkt 1 uwzględnia się podatek dochodowy

faktycznie zapłacony przez te inne podmioty lub osoby fizyczne.

6. Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.

7. Podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów jest spółka, o której mowa w ust. 1, a

w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – każda ze spółek tworzących tę grupę.
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8. Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza się o:

1) kwotę zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1–2a, pobranego

przez podatnika tego podatku z tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2;

2) wartość odpowiadającą iloczynowi wartości kosztów wyłączonych w spółce w roku

podatkowym z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c i art. 15e oraz stawki

podatku określonej zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 obowiązującej tego podatnika w roku

podatkowym.
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9. Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczać ten podatek za

rok podatkowy w zeznaniu, o którym mowa art. 27 ust. 1, i wpłacać go na rachunek urzędu

skarbowego w terminie złożenia tego zeznania.

10. Przepisów ust. 1–9 nie stosuje się w zakresie, w jakim koszty, o którym mowa w ust. 2,

zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, o którym mowa w ust. 2,

podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii

Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i

prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
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11. Przy ocenie, czy podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 2, prowadzi rzeczywistą

działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

1) zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego

wykonuje on faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w

szczególności czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie

wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

2) podmiot posiada możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu otrzymanej

należności;

3) podmiot ponosi ryzyko ekonomiczne związane utratą danej należności.

12. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się

pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez podmiot

powiązany, o którym mowa w ust. 2, z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej

do jego przychodów ogółem.

13. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust.

2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zagraniczny zakład.”;
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„Art. 24ca. 1. Podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz

podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,

określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w

wysokości nie większej niż 1%

– wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

2. Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, o których mowa w

ust. 1, nie uwzględnia się zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania

przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia lub

ulepszenia środków trwałych.
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3. Podstawę opodatkowania stanowi suma:

1) kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z

zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz

2) poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 w takiej części, w jakiej koszty

te przewyższają kwotę obliczoną według następującego wzoru:

[(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%

gdzie:

P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z

których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – oznacza przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art.

15c ust. 1,

Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku

podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

Kfd – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty

finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z art.

15c ust. 1, oraz
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3) wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w

rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i

prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem

straty brutto, oraz

4) kosztów:

a) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym

charakterze,

b) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw

lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,

c) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż

udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach

zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o

podobnym charakterze

– poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu

art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na

terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w

części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę

obliczoną według następującego wzoru:
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[(P – Po) – (K – Am – O)] x 5%

gdzie:

P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z

których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – oznacza przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art.

15c ust. 1,

Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku

podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

O – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetki,

bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1.

4. Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, przepis art. 7 ust. 3

stosuje się odpowiednio.

5. Przez przychody i koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, rozumie się również

przychody i koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5.

6. Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przepisy art. 15c

ust. 8–11 stosuje się.



117

Nowy Ład
7. Za koszty poniesione pośrednio na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 4,

uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust.

1 pkt 3 z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności z tytułów, o których

mowa w ust. 3 pkt 4, lub jej części jest podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt

4 z podatnikiem lub podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na

terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2.

8. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę 3 000

000 zł, o której mowa w ust. 3 pkt 4, oblicza się, mnożąc kwotę 250 000 zł przez liczbę

rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

9. Przepisu ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do:

1) kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług;

2) usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16

pkt 6 i 7;

3) gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16

pkt 1–3, 6 i 7.
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10. Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o:

1) wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o

której mowa w art. 18, z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f, przy czym

art. 27 ust. 4a stosuje się odpowiednio;

2) wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z

podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, u podatnika, który w roku podatkowym

korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach.

11. Podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego są obowiązani w

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wykazać podstawę opodatkowania,

pomniejszenia, o których mowa w ust. 10, i kwotę minimalnego podatku dochodowego.

12. Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odlicza

się od podatku obliczonego zgodnie z art. 19. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym

mowa w art. 27 ust. 1, za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące

bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.
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13. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników:

1) w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących

po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku

podatkowym;

2) będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;

3) jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku

do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok

podatkowy;

4) których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne

i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w

funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków

w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem

do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub

innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
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Opodatkowanie spółek holdingowych

Art. 24m. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) spółce holdingowej – oznacza to spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo

spółkę akcyjną będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, spełniającą łącznie

następujące warunki:

a) posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie

tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,

b) nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

c) nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust 4,

d) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18

stosuje się odpowiednio,

e) udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec

(akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub

w kraju:
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Opodatkowanie spółek holdingowych

– wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11j ust. 2,

– wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów

podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10

pkt 1 Ordynacji podatkowej,

– z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w

szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie

ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów

podatkowych tego państwa informacji podatkowych;
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2) spółce zależnej oznacza to spółkę spełniającą następujące warunki:

a) co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na

podstawie tytułu własności spółka holdingowa, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1

roku,

b) nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,

c) nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji

wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną

oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako

założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku

prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,

d) nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

e) nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a;
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3) krajowej spółce zależnej oznacza to spółkę zależną będącą spółką z ograniczoną

odpowiedzialnością albo spółką akcyjną, będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust.

1;

4) zagranicznej spółce zależnej – oznacza to spółką zależną będącą spółką, która

spełnia łącznie następujące warunki:

a) ma osobowość prawną,

b) podlega w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie opodatkowaniu podatkiem

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, i nie

korzysta ze zwolnienia z tego opodatkowania,

c) nie ma siedziby ani zarządu i nie jest zarejestrowana ani położona na terytorium lub w

kraju:

wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11j ust. 2,

wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów

podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10

pkt 1 Ordynacji podatkowej,

z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w

szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie

ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów

podatkowych tego państwa informacji podatkowych.
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Art. 24n. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend, o których mowa w

art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub

zagranicznej spółki zależnej, w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend.

2. W przypadku gdy dywidendy są wypłacane przez zagraniczną spółkę zależną odliczenia,

o którym mowa w art. 20 ust. 1 i 6, dokonuje się uwzględniając podatek zapłacony w obcym

państwie proporcjonalnie przypadający na 5% kwoty tych dywidend.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do dywidend wypłacanych

przez zagraniczną spółkę zależną:

1) w przypadku gdy spółka ta spełnienia warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3

lit. b i c, w roku podatkowym, w którym wypłacana jest dywidenda, lub w którymkolwiek z 5

lat podatkowych poprzedzających ten rok;

2) w części, w jakiej wypłacana dywidenda w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu do

kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od

podatku przez zagraniczną spółkę zależną.
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4. Przepis ust. 3 pkt 1 nie ma zastosowania do zagranicznej spółki zależnej podlegającej

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, jeżeli spółka ta prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą

działalność gospodarczą, przy czym przepisy art. 24a ust. 18 i 18a stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 20 ust. 2

nie stosuje się.

Art. 24o. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę

holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub

zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, o którym mowa w art. 11a

ust. 1 pkt 3, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej

naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o

zamiarze skorzystania ze zwolnienia.
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2. Oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia zawiera:

1) imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron

umowy;

2) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej spółki zależnej, której udziały

(akcje) będą zbywane;

3) wskazanie udziału w kapitale spółki zależnej, który będzie przedmiotem odpłatnego

zbycia;

4) planowaną datę zawarcia umowy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do zbycia udziałów (akcji)

krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, jeżeli co najmniej 50% wartości

aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości, przy czym przepis

art. 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
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2. Oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia zawiera:

1) imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron

umowy;

2) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej spółki zależnej, której udziały

(akcje) będą zbywane;

3) wskazanie udziału w kapitale spółki zależnej, który będzie przedmiotem odpłatnego

zbycia;

4) planowaną datę zawarcia umowy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do zbycia udziałów (akcji)

krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, jeżeli co najmniej 50% wartości

aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości, przy czym przepis

art. 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
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w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz

osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w

roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000

000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z

zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek

dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust.

1a–1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu

podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest

możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów

podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji

warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub

art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z

przepisów prawa podatkowego, w tym z umów o unikaniu podwójnego

opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz

skalę działalności prowadzonej przez płatnika.”,

Zmiany w CIT i PIT 2019

w zakresie podatku u źródła
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Zmiany w CIT w 2017 r. – doprecyzowanie
przepisów dotyczących miejsca osiągania

przychodu

w art. 3 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

3. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa

w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

2) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze

zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi,

dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego

rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich

wynikających;

4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą

prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w

których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
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przychodu

5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych,

przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

4. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego

miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub

tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania.

5. Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w art. 21 ust. 1 i

art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.
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przychodu

2b. 2 Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których

mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku

pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty

wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce

wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym

ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
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132

Zmiany w PIT w 2017 r. – doprecyzowanie
przepisów dotyczących miejsca

osiągania przychodu

5) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi,

dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku

giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich

wynikających;

6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej

osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania,

w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości

położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

7) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez

osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca

zawarcia umowy i wykonania świadczenia.
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Miejsce powstania przychodu

wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. II FSK 424/15

Na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2016 r. kryterium decydującym o
powstaniu ograniczonego obowiązku podatkowego na terytorium Polski jest
wypłata wynagrodzenia przez polskiego podatnika

TEZA:

W przypadku usług niematerialnych ocenianych w kontekście art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p.
oraz art. 3 ust. 2b u.p.d.o.f. nie można uznać za adekwatne i wystarczające
kryterium miejsca wykonania usługi. Bowiem usługa niematerialna może być
wykonywana w kilku państwach, a zatem brak w takiej sytuacji możliwości
jednoznacznego określenia miejsca jej wykonania. Podobnie przyjęcie wyłącznie
kryterium efektu danej usługi (czy jest on osiągany wyłącznie na terytorium Polski
czy jest osiągany za granicą) także nie pozwala na jednoznaczne określenie
miejsca osiągania dochodu. Bowiem polski podatnik może nabywać usługi
niematerialne, które wywołają efekt nie tylko w Polsce, ale także w innym państwie.
Zatem to także nie jest adekwatne kryterium. Zasadne jest natomiast przyjęcie, na
gruncie przepisów obowiązujących do końca 2016 r., kryterium tym jest miejsca
wypłaty wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że o miejscu wypłaty wynagrodzenia
nie decyduje sam fakt wypłaty/przelania środków, lecz to, że zamawiającym,
wypłacającym wynagrodzenie jest polski podatnik, dla którego to wynagrodzenie
stanowić będzie wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. W ten
sposób zapewniony jest łącznik miejsca powstania dochodu na terytorium Polski.
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Miejsce powstania przychodu

wyrok 7 sędziów NSA z dnia 15 maja 2017 r. sygn. II FSK 3587/14

Przepis art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. wprowadzając instytucję ograniczonego obowiązku
podatkowego posługuje się pojęciem miejsca osiągnięcia dochodu, a nie miejscem
wykonania usługi. Pod pojęciem „dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej” należy rozumieć zarówno dochody osiągane z działań podejmowanych na
terytorium Polski, jak również dochody z działań podejmowanych poza granicami Polski
na rzecz polskiego rezydenta. Opodatkowanie uzyskiwania dochodów/przychodów przez
podmiot podatkowy w danym państwie będzie uzależnione od wystąpienia tzw. łącznika
podatkowego. Wśród łączników podatkowych należy wyróżnić łącznik podmiotowy, tj.
łącznik miejsca zamieszkania lub siedziby, tzw. rezydencja, domicyl podatkowy oraz
łącznik przedmiotowy, czyli łącznik źródła.

W art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. niewątpliwie występuje łącznik przedmiotowy, nawiązujący do
źródła przychodu. W świetle art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. można przyjąć, że nierezydenci
świadczący usługi niematerialne, usługi doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego i
usługi doradcze o innym charakterze i inne usługi niematerialne, których natura
zasadniczo odpowiada usługom wymienionym w art. 21 u.p.d.o.p. na rzecz spółki będącej
polskim rezydentem, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Wypłata wynagrodzenia za świadczone usługi pochodziła od polskiego rezydenta.
Przesłankę opodatkowania dochodów nierezydenta w Polsce stanowi osiągnięcie
dochodów na terytorium Polski, tj. tam gdzie znajduje się źródło przychodu.
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Podstawa prawna poboru podatku u źródła

Art. 21 ustawy o CIT:

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów
wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze
sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub
procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia
przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub
naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie
przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą,
organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych
prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub
sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług
reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji
pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o
podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% tych przychodów,
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Podstawa prawna poboru podatku u źródła

Art. 21 ustawy o CIT:

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach
polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem
ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi
powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu
pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
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Ubezpieczenia a podatek u źródła

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28/08/2019, sygn.
0111-KDIB1-2.4010.269.2019.2.MS

Świadczenie usług ubezpieczeniowych ma charakter podobny do gwarancji, gdyż zakład
ubezpieczeń zgodnie art. 805 § 1 k.c., zobowiązuje się, w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie
wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. O możliwości zaklasyfikowania
usługi do świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
wystarczające jest, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze do świadczeń
wymienionych w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Ponieważ w przedstawionym opisie
sprawy usługi ubezpieczenia nabywane są przez spółkę są od podmiotu mającego siedzibę w
innym niż Polska kraju UE oraz ww. usługi ubezpieczeniowe są usługami zbliżonymi do
gwarancji, a źródło należności z tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych znajduje się na
terytorium Polski, spółka zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób prawnych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.
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Zakup powierzchni reklamowej a podatek u źródła

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30/07/2019 r., sygn.
14-KDIP2-1.4010.178.2019.1.PW

Usługi reklamowe stanowią czynności związane z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych
nabywców polegające na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, zachęty i skłaniania
klientów do korzystania z usług przedsiębiorcy. A zatem, należności wypłacane dostawcom
mediów, będącym osobami prawnymi nieposiadającymi na terytorium Polski siedziby lub
zarządu, związane z udostępnianiem nośników mediów w celu emisji przekazów handlowych,
mieszczą się w katalogu świadczeń objętych ryczałtowym podatkiem dochodowym, o którym
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Tym samym wypłata należności z tego tytułu na rzecz
nadawców będzie objęta obowiązkiem wynikającym z postanowień art. 26 ust. 2e w zw. z art.
21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. W konsekwencji nieprawidłowe jest stanowisko, że zakup nośników
mediów zarówno od niepowiązanych, jak i powiązanych dostawców mediów przez spółkę nie
podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt
2a w zw. z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. (ponieważ wynagrodzenie płatne dostawcom mediów nie
powinno być kwalifikowane jako płatność z tytułu „usługi reklamowej”) i dlatego spółka nie
będzie zobowiązana pobrać od wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia podatku u źródła.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku 
u źródła

Art. 21 ustawy o CIT:

3.Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:

3) spółka:

a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub

b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4) odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w
następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku 
u źródła

Art. 21 ustawy o CIT:

3a. Warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także
za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w
kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio -
nie mniej niż 25% udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o
którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności.

3c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust.
3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła

Art. 21 ustawy o CIT:

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3
pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

5. Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3,
upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch
lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz
z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości
20% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od
następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła

Art. 21 ustawy o CIT:

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które
zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:

1) przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o
których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;

3) przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa
do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;

4) przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej
tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od
powstania wierzytelności.

7. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1, między
podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby
między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności
jest wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się tylko do kwoty należności
określonej bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepisy
art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła

Art. 18f. [Zmiana wysokości podstawy opodatkowania oraz strat w związku z
nieuregulowanymi wierzytelnościami o zapłatę świadczenia pieniężnego z tytułu
transakcji handlowej]

1. Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3 oraz po
uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d:

1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość
wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub
zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za
rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty
określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość
zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało
uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym
składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu
zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła

Art. 18f. [Zmiana wysokości podstawy opodatkowania oraz strat w związku z
nieuregulowanymi wierzytelnościami o zapłatę świadczenia pieniężnego z tytułu
transakcji handlowej]

1. Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3 oraz po
uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d:

1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość
wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub
zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za
rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty
określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość
zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało
uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym
składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu
zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła

7. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na
podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 3 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1,
wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do
zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została
uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo
doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica
zwiększa podstawę opodatkowania.

8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na
podstawie ust. 1 pkt 2 i ust. 4 lub zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2,
zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania
lub zwiększa stratę w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w
którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy
opodatkowania jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy
opodatkowania o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach
podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku
podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

9. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań,
odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z
transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron
określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich
ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła

10. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące
warunki:

1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania
podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania
upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej
wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku
gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok
kalendarzowy, w którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca
roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;

3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz
działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia
następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie
terminu do uregulowania zobowiązania.
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Sygnaliści

Od 17 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających
naruszenia prawa. Osobą zgłaszającą jest tzw. sygnalista, który pracuje w sektorze
prywatnym lub publicznym i która otrzymała informacje o naruszeniach występujących w
miejscu pracy.

Dyrektywa ma na celu ujednolicenie i usprawnienie systemu ochrony sygnalistów, w tym
celu z dniem 17 grudnia 2021 r. na pracodawców ma zostać nałożony szereg nowych
obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze
ochrony sygnalistów. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż wskazana data dla
wdrożenia nowych przepisów dotyczy podmiotów zatrudniających powyżej 250
pracowników. Natomiast dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników okres
ten został wydłużony tj. do 17 grudnia 2023 r.
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Sygnaliści
Dyrektywa reguluje ochronę osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, o

których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą. Przewiduje się możliwość

zgłaszania nieprawidłowości trzema kanałami:

• wewnętrznym (w ramach organizacji tj. przedsiębiorstwa) - założeniem dyrektywy jest,

by zachęcać do składania zgłoszeń tymi kanałami, zanim zostaną skierowane do

organów zewnętrznych, jeśli naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz

organizacji, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych,

• zewnętrznym (do właściwego organu) lub

• w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia

wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).
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Sygnaliści
Utworzenie wewnętrznego kanału i opracowanie procedur, przy wykorzystaniu których

pracownicy będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń; i tak:

• Kanały przyjmowania zgłoszeń mają zapewnić poufność osoby dokonującej zgłoszenia i

osoby wskazanej w zgłoszeniu i zapewnić, że nieupoważnieni członkowie personelu nie

będą mieć do tych danych dostępu - dyrektywa przewiduje, że tożsamość sygnalisty w

zasadzie nie może być ujawniona żadnej osobie, która nie jest upoważnionym

członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań

następczych (wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy ujawnienie jest konieczne w

zw. z prowadzonymi przez organy postępowaniami wyjaśniającymi lub sądowymi i

prawem do obrony osoby, której dotyczy zgłoszenie);

• Kanały dostępu mają zapewnić przyjmowanie zgłoszeń pisemnie lub ustnie

(telefonicznie, za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz na

wniosek osoby dokonującej zgłoszenia na spotkaniu);



150

Sygnaliści
• Należy potwierdzić sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania

;

• Należy wyznaczyć bezstronną osobę lub bezstronny wydział właściwy do podejmowania

działań następczych (do wyjaśnienia sprawy, komunikacji z sygnalistą);

• Wyznaczona osoba/wydział po uzyskaniu zgłoszenia podejmują działania następcze;

• Należy przekazać sygnaliście informacje zwrotne w rozsądnym, nie dłuższym niż 3

miesiące terminie.

• Prowadzenie rejestru zgłoszeń - dyrektywa określa zasady jego prowadzenia.

• Zapewnienie ochrony sygnalistom.
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Sygnaliści
Dyrektywa wymienia dziedziny oraz akty prawne, których zgłaszane naruszenia mogą

dotyczyć. Są to m.in. zamówienia publiczne, kwestie finansowe i podatkowe,

bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona

konsumentów, ochrona danych osobowych.

Ochroną objęci są zgłaszający naruszenie pracownicy, ale nie tylko. Chronione są także

inne osoby, które mogą uzyskać informacje o naruszeniu w kontekście związanym z pracą

- w tym np. zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, samozatrudnieni, wspólnicy,

stażyści, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, byli pracownicy, osoby w trakcie rekrutacji.
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Sygnaliści
• Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszenia nie ponosi odpowiedzialności za

naruszenie obowiązku poufności, zniesławienie, naruszenie praw autorskich,

naruszenie tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie przepisów o

ochronie danych osobowych, oraz z tytułu roszczeń odszkodowawczych na podstawie

prawa prywatnego, publicznego lub prawa pracy. Warunkiem jest jednak, żeby istniały

uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia

naruszenia zgodnie z dyrektywą;

• Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe - dyrektywa

szeroko określa, co może stanowić działanie odwetowe wskazując, że jest to nie tylko

zwolnienie z pracy, ale także przykładowo: zawieszenie, degradacja, przymusowy urlop

bezpłatny, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy,

wstrzymanie szkoleń, negatywna ocena wyników lub o pracy, zastosowanie środka

dyscyplinarnego, nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o

pracę na czas nieokreślony gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że

zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie; lista takich działań jest długa i ma

charakter otwarty;

• Dyrektywa wprowadza domniemanie, że jeśli sygnalista poniósł szkodę, to jest ona

wynikiem działań odwetowych za dokonanie zgłoszenia - wówczas to na osobie, która

podjęła działania wyrządzające tą szkolę ciąży obowiązek udowodnienia, że działania

były przeprowadzone z uzasadnionych powodów.



153

Przychody

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

W konsekwencji, zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na

określenie cech istotnych kategorii "innych nieodpłatnych świadczeń" jako przychodu w

rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy przyjąć, że za przychód pracownika

mogą być uznane świadczenia, które:

- po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni

dobrowolnie),

- po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły

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

ponieść,

- po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest

dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
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Nowy Ład
ZUS

„Art. 79a. 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność

pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach

określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243 i 1551) wynosi 4,9 % podstawy wymiaru

składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

1) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia tego roku,

w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;

2) iloczynu liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu

zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia

tego roku, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.
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Nowy Ład
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony, o którym mowa w

ust. 1 opłaca w tym samym roku kalendarzowym podatek dochodowy na zasadach

określonych w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych.";

6) w art. 81:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na

zasadach określonych w art. 27, 30c lub 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za

rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy z

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami

uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone

do kosztów uzyskania przychodów.”,
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Nowy Ład
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2zd w brzmieniu:

„2b. W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona

zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku

kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne za ten rok stanowi ta kwota.
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Nowy Ład
Art. 8. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.

U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

„1e. W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13

lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) lub zaniżenia podstawy wymiaru składek

pracowników, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, od

wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego

wynagrodzenia nie obciążają ubezpieczonego i opłacane są w całości z własnych środków

przez płatnika składek.”;
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Nowy Ład
2c. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu, ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2,

wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej ustalony w

następujący sposób:

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku kalendarzowym jest

ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami

uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych;

2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę

składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym

miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
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Nowy Ład
3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów, w

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów, w rozumieniu

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od

początku roku;

4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę

dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku

roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany

o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
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Nowy Ład
2d. W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym

miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.



Podróż służbowa – podstawa prawna
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Art. 77 (5) § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której

znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie

kosztów związanych z podróżą służbową.

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania

należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery

budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno

w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży

poza granicami kraju - walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a

także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.



Podróż służbowa

Brak możliwości uznania czynności wykonywanych poza siedzibą pracodawcy jako podróży służbowych

III AUa 1917/14 - wyrok SA Poznań z dnia 29-07-2015

Skoro, zainteresowana w ramach wyjazdów nie wykonywała czynności nadzwyczajnych innych niż określone w

zawartej umowie o pracę, bowiem w zakres standardowych czynności przez nią wykonywanych wchodziły

wyjazdy w miejsce montażu reklamy w celu uzgodnienia tego montażu, nie możemy mówić, iż była ona w

podróży służbowej. Miejscem wykonywania pracy zainteresowanej, poza siedzibą spółki były każdorazowo

miejsca wskazane przez pracodawcę, uzależnione od miejsc określonych przez kontrahenta.
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Podróż służbowa

Wyrok SA w Lublinie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 3 września 2014 r., sygn. akt: III AUa 511/14

Podróż służbowa jest, w zawodowym życiu pracownika, zdarzeniem incydentalnym i wyjątkowym

w stosunku do stałego miejsca świadczenia przez niego pracy. Zainteresowany nie miał

określonego stałego miejsca faktycznego świadczenia swojej pracy, ale miejscem tym stawały się

konkretne budowy w różnych krajach europejskich, zgodnie z kontraktami jakie zawierał jego

pracodawca. Świadczył pracę w warunkach swojej całkowitej mobilności bo miejscem jej

wykonywania było miejsce wskazane w kontrakcie zawartym przez pracodawcę.
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Podróże służbowe – źródła prawa
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Art. 77 (5) § 3 - 5 Kodeksu pracy – pracownik sfery 

pozabudżetowej.

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż

wymieniony w § 2 (sfera budżetowa i samorządowa) określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie

wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest

obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za

dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu

podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2 (sfera budżetowa i

samorządowa).

W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o

których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio

według przepisów, o których mowa w § 2 (sfera budżetowa i samorządowa).
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Aby podróż pracownika uznać za podróż służbową, wyjazd pracownika musi być:

1) na polecenie pracodawcy (jednostronne, imperatywne oświadczenie woli pracodawcy),

2) w celu wykonywania zadania służbowego (nie może to być np. załatwienie prywatnej sprawy
pracodawcy),

3) poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy (liczy się
faktyczne miejsce wykonywania pracy).

Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt: II FSK 1490/14.

„(…) podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana (1) poza miejscowością, w której znajduje się
siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (2) na polecenie pracodawcy, (3) w celu wykonania
określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy wystąpić muszą łącznie, a brak jednej z nich
wyklucza zakwalifikowanie pracy świadczonej przez pracownika jako podróży służbowej. (…)”
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Wyrok Sądu Najwyższego z 22 II 2008 r., sygn.: I PK 208/2007.

„(…) Z przepisów obu rozporządzeń wynika, że pracodawca określa nie tylko miejscowość rozpoczęcia i

zakończenia podróży lecz także termin jej trwania. Określenie z góry terminu wykonania zadania służbowego,

wyznaczającego ramy czasowe podróży służbowej, jest w interesie pracownika, bowiem pracownik układając

swoje plany życiowe powinien znać okres, w jakim będzie przebywał poza swoim miejscem zamieszkania.

Przepisy wprawdzie w żaden sposób nie określają dopuszczalnego czasu trwania podróży służbowej, jedynie

można z nich wywieść ogólny wniosek, że ma ona trwać tyle, ile wymaga tego jej cel (zadanie). (…).”
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Uchwała Sądu Najwyższego z 9 XII 2011 r., sygn.: II PZP 3/2011.

„(…) Miejsce wykonywania pracy może być w umowie o pracę co do zasady określone na trzy sposoby (…). Może

ono być określone punktowo (adresowo). W tym ujęciu miejsce pracy to pewien punkt geograficzny lub konkretny adres,

przy czym adresem tym może być (choć nie musi), adres zakładu pracy prowadzonego przez pracodawcę lub adres

zamieszkania pracownika (w przypadku telepracownika). Punktowe (adresowe) miejsce pracy właściwe jest dla tych

pracowników, którzy wykonują pracę ze swej natury związaną ze stałym miejscem (na przykład robotnicy fabryczni lub

pracownicy biurowi). (…). Drugim z dopuszczalnych sposobów określenia miejsca wykonywania pracy w umowie o

pracę jest wskazanie pewnego obszaru geograficznego. Takie obszarowe oznaczenie miejsca wykonywania pracy będzie

właściwe w odniesieniu do prac, które ze swej natury wymagają ciągłego przemieszczania się, czyli u pracowników

mobilnych. Obszar ten musi być tak określony, aby odpowiadał rzeczywistemu terenowi, na którym pracownik

przemieszcza się w ramach umówionej pracy. (…). Wreszcie trzecim sposobem umownego określenia miejsca

wykonywania pracy jest wskazanie ruchomego (w istocie zmiennego) miejsca pracy. (…)”



Podróż służbowa – miejsce wykonywania pracy

Wyrok SA w Katowicach - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 października

2015 r., sygn. akt: III AUa 1881/14

Podane w umowach o pracę stałe miejsce pracy nie przesądza o podróży służbowej pracowników,

gdy przez dłuższy czas, systematycznie świadczyli pracę w innym miejscu pracy, nawet za

granicą. Z braku uzgodnienia, czy odpowiedniego dostosowania miejsca pracy określonego w

umowie o pracę do rzeczywistego miejsca pracy nie wynika, że pracownik jest w podróży

służbowej tylko dlatego, iż wykonuje pracę w innymi miejscu niż określone w umowie o pracę.

Punktem ciężkości jest więc to, czy pracownik ma do wykonania polecone zadanie w podróży

służbowej, która w kompleksie jego obowiązków stanowi zjawisko nietypowe, okazjonalne, czy też

wykonuje pracę przez dłuższy czas w innym miejscu niż zapisane w umowie o pracę lub innym

dokumencie.
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Uchwała Sądu Najwyższego z 9 XII 2011 r., sygn.: II PZP 3/2011.

„(…) Pracownik przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje w różnych miejscowościach może mieć w

umowie o pracę określone miejsce wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jako miejsce, gdzie pracodawca

prowadzi budowy lub innego rodzaju stałe prace, ewentualnie ze wskazaniem na jakim obszarze. (…) Każdorazowo

stałym miejscem pracy takiego pracownika w rozumieniu art. 77[5] § 1 k.p. jest to miejsce spośród określonych w

umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas, systematycznie świadczy pracę. (…)”

Miejsce pracy – pracownik budowy.
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Miejsce pracy – pracownicy mobilni.

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 19 XI 2008 r., sygn.: II PZP 11/2008.

„(…) Definiując z kolei „podróż służbową” trzeba na wstępie wskazać, iż pracownicy mobilni są grupą osób

pracujących w warunkach stałego przemieszczania się (podróży). Podróż nie stanowi u nich zjawiska

wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. (…). Tym bardziej możliwe i

zarazem konieczne jest odmienne potraktowanie tej grupy pracujących z punktu widzenia art. 77[5] § 1 kp. Z

przepisu tego wynika bowiem wprost, że podróż służbowa ma charakter incydentalny. Podróż służbowa jest

swoistą konstrukcją prawa pracy. Podstawę formalną podróży służbowej stanowi, po pierwsze, polecenie

wyjazdu. Polecenie takie powinno określać zadanie oraz termin i miejsce jego realizacji. Zadanie musi być

skonkretyzowane; nie może mieć charakteru generalnego. Nie jest zatem podróżą służbową wykonywanie pracy

(zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy

(zadań) w tych miejscowościach. (…)”
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Wyrok Sądu Najwyższego z 30 X 2013 r., sygn.: II UK 112/2013.

„(…) Pracownicy zatrudnieni za granicą u polskiego pracodawcy nie odbywają

podróży służbowej, wobec czego prawodawca wskazał wyraźnie, że osobom

wysłanym do takiej pracy nie są wypłacane diety, lecz chodzi o ich

równowartość w ramach wynagrodzeń, które - wzorem diety - uwzględniają

sytuację faktyczną związaną ze świadczeniem pracy poza stałym miejscem

zamieszkania.(…)”.
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Miejsce pracy – pracownicy mobilni.

Wyrok Sądu Najwyższego z 25 II 2013 r., 

sygn.: III UK 57/2012.

„(…) nie jest podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem

zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach. Wykonywaniem zadania

służbowego w rozumieniu art. 77[5] § 1 k.p. nie jest wykonywanie pracy określonego rodzaju, wynikającej z

charakteru zatrudnienia. Ta bowiem nigdy nie jest incydentalna. Pracownicy mobilni nie wykonują incydentalnie

zadania związanego z oddelegowaniem poza miejsce pracy, lecz ich charakter pracy wymusza nieustanne

przebywanie w trasie. Nie ma zatem do nich zastosowania ani hipoteza, ani dyspozycja normy prawnej zawartej w

art. 77[5] § 1 k.p. (…)”
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Miejsce pracy kierowcy.

Art. 2 ust. 4 ustawy z 16 IV 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z zm., dalej 

Ustawa o czasie pracy kierowców).

Przez stanowisko pracy kierowcy rozumiemy:

a) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce

prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,

b) pojazd, który kierowca prowadzi,

c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami

drogowymi.
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Podróż służbowa kierowcy.

Art. 2 ust. 4 Ustawy o czasie pracy kierowców

Podróż służbowa kierowcy - każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub

b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.
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Art. 21a Ustawy o czasie pracy kierowców

Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów

związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach

określonych w przepisach art. 77(5) § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy.
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Podróż służbowa kierowcy.
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Podróż służbowa kierowcy.

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 XI 2011 r., sygn. akt: I UK 180/11.

„(…) Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców, pod pojęciem podróży służbowej należy rozumieć

każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego lub wyjazdu

poza miejscowość stanowiącą siedzibę pracodawcy. Definicja ta ostatecznie przesądza, że stałym miejscem pracy

kierowców jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce prowadzenia przezeń działalności przewozowej, w

szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, a nie obszar, na którym pracodawca prowadzi działalność, a

kierowcy wykonują usługi przewozowe. Takie interpretacyjne przesłanie wynika z dodanego art. 21a ustawy o czasie

pracy kierowców, który potwierdza, że kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów

związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3-

5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (…)”
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Wyrok Sądu Najwyższego z 14 V 2012 r., sygn: II PK 230/2011.

„(…) postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za

dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży

służbowej na obszarze kraju określonej dla pracownika publicznej sfery budżetowej w stosownym rozporządzeniu

ministra właściwego do spraw pracy (art. 77[5] § 4 k.p.). Oznacza to, że należności z tytułu podróży służbowej na

obszarze kraju (w szczególności diety) przyjęte u prywatnego pracodawcy nie mogą być niższe niż ustalone w

rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy. Podobnie rzecz się ma z należnościami za podróże służbowe poza

granicami kraju. Strona pozwana (pracodawca prywatny) mogła więc w regulaminie wynagradzania ustalić dietę z

tytułu podróży służbowej za granicą na poziomie diety przysługującej z tytułu podróży służbowej na terenie

kraju. (…)”

Wewnętrzne akty prawne pracodawcy.
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Wypadek w podróży służbowej.

Wyrok Sądu Najwyższego

z 18 XI 2011 r., sygn.: I UK 140/2011

„(…) Wypadek rezydenta biura turystycznego w miejscu długotrwałego świadczenia pracy za granicą nie jest

wypadkiem w czasie podróży służbowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr

167 poz. 1322 ze zm.). (…) podróż służbowa ma charakter incydentalny. Innymi słowy podróż służbowa

charakteryzuje się tym, że w kompleksie obowiązków pracownika stanowi zjawisko nietypowe, okazjonalne (…). W

żadnym razie nie może mieć charakteru generalnego i nie może polegać na wykonywaniu pracy określonego rodzaju,

wynikającej z charakteru zatrudnienia (…)”
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Oddelegowanie a podróż służbowa.

Oddelegowanie polega na zmianie określonego w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy na mocy:

1) porozumienia stron (aneksu) lub

2) w trybie wypowiedzenia zmieniającego, zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy,

3) w powierzenia pracownikowi innej pracy, zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, pod warunkiem, że:

a) zachodzą uzasadnione potrzeby zakładu pracy,

b) nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika,

c) powierzona praca odpowiada kwalifikacjom posiadanym przez pracownika,

d) okres wykonywania innej (powierzonej) pracy nie przekracza w roku kalendarzowym trzech miesięcy.
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Oddelegowanie a podróż służbowa.

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 X 1999 r., sygn.: I PKN 292/99.

„(…) oddelegowanie pracownika na wiele lat czy też miesięcy do innego kraju w celu wykonywania tam pracy, czy

też udziału w szkoleniach nie można utożsamiać z pojęciem pozostawania w podróży. W takim bowiem przypadku

wykonywanie pracy za granicą, czy też uczestnictwo w szkoleniach w miejscowości określonej przez strony jest

stałym lub okresowym miejscem pobytu pracownika (…)”.
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Przyznanie należności oddelegowanemu – konsekwencje 

podatkowe.

Pracownik, któremu zmieniono stałe miejsce wykonywania pracy i który został do niego oddelegowany,

nie ma prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowych. Mogą one jednak zostać przyznane przez

pracodawcę na zasadzie dowolności.

➢ W przypadku oddelegowania na terytorium RP wypłacone kwoty otrzymane przez pracownika

podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

➢ W przypadku oddelegowania poza terytorium RP, zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 20 PIT, zgodnie

z którym, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3

ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego,

stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za

granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz

spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety, określonej w przepisach w

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza

granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.



Oddelegowanie – dodatki a PIT
Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 22 września 2016 r., znak:

DD3.8222.2.53.2016.KDJ

,,(…) pokrycie przez Wnioskodawcę kosztów przeprowadzki oddelegowanego

pracownika (wraz z rodziną) oraz wypłata dodatku relokacyjnego, stanowi dla

oddelegowanego pracownika przychód w rozumieniu ustawy PIT. Z tym, że jedynie w

przypadku świadczeń niepieniężnych jest to przychód z innych nieodpłatnych

świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3

w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy PIT. Jego otrzymanie przez pracownika, nakłada na

Wnioskodawcę, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązek

obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wartości tych świadczeń.

Natomiast w odniesieniu do dodatku relokacyjnego, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek

poboru i odprowadzenia podatku dochodowego jedynie od tej części dodatku, która

przekracza 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło

przeniesienie. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy PIT, wolne od podatku są

kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc,

w którym nastąpiło przeniesienie. Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem, podlega

opodatkowaniu. Od nadwyżki tej - podobnie jak od wartości nieodpłatnych świadczeń,
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Oddelegowanie - PIT

Interpretacja indywidualne Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r., znak: DD3.8222.2.66.2016.IMD

,,(…) Oddelegowania nie można zatem utożsamiać ani z podróżą służbową ani z pracą mobilną. Oddelegowanie, w

przeciwieństwie do podróży służbowej, nie stanowi wykonania zadania służbowego (poza stałym miejscem pracy, na polecenie

pracodawcy) rozumianego, jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy umówionej i wykonywanej zwykle w ramach

stosunku pracy. Oddelegowanie dotyczy bowiem czasowego wykonywania pracy w oddelegowanej miejscowości. Przy czym

zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza

automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem

sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania

się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków

pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem

pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W

konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować

analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania

oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku

pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownia mobilnego. Stąd, w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku

ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy – zapewni oddelegowanemu

pracownikowi bezpłatny nocleg lub zwraca pracownikowi poniesione koszty noclegów w trakcie oddelegowania do miejsca

wskazanego jako miejsce zatrudnienia w umowie o oddelegowanie, to wartość tego rodzaju świadczenia stanowi dla pracownika

przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. W takim

przypadku mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem, którego otrzymanie jest związane z wykonywaniem zadań służbowych

w miejscu oddelegowania, tj. w nowym miejscu pracy przyjętym i zaakceptowanym przez pracownika w drodze porozumienia

stron. To z kolei prowadzi do wniosku, że w sytuacji braku tych świadczeń ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść

przedmiotowy wydatek samodzielnie. Zatem przyjęcie tego rodzaju świadczenia oferowanego przez pracodawcę leży w

interesie pracownika, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku na zakwaterowanie, jaki musiałby ponieść dla183
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Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Dz. U z 2016 r.,

poz. 868

Przyczyny zmian - dyrektywa 2014/67/UE

Zakres zmian:

• ochrona pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• kontrola przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,

• współpraca PIP z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania

pracowników,

• solidarna odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców realizujących usługę w Polsce,

• transgraniczne egzekwowanie administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.
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Art. 103(1) Kodeksu pracy

§ 1 Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności

przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

1) urlop szkoleniowy,

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia

oraz na czas ich trwania.

§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje

prawo do wynagrodzenia.
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Szkolenia – podstawa prawna.

Art. 103(2) Kodeksu pracy

§ 1 Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 103(1) § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:

1) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

2) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

3) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

4) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do

egzaminu dyplomowego.

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go

rozkładem czasu pracy.
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Szkolenia – podstawa prawna.

Art. 103(3) Kodeksu pracy

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w

szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
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Szkolenia – podstawa prawna.

Art. 103(4) Kodeksu pracy

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa

i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy

niniejszego rozdziału.

§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać

pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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Szkolenia – podstawa prawna.

Art. 103(5) Kodeksu pracy

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo

przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie

podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o

której mowa w art. 103(4), nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w p)kt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem

wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94(3),

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art.

55 lub art. 94(3), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych

świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia

kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.
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Szkolenia – podstawa prawna.

Art. 103(6) Kodeksu pracy

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w

art. 103(1)-103(5), mogą być przyznane:

1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,

2) urlop bezpłatny

- w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.
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Szkolenie a podróż służbowa.

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 XI 2000 r., 

sygn.: I PKN 118/2000

„(…) pracownikom, którym wydano skierowanie w celu podnoszenia kwalifikacji, przysługiwał między innymi zwrot

kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na

obszarze kraju, o ile podnoszenie kwalifikacji odbywało się poza miejscowością zamieszkania pracownika (§ 12

ust. 1 pkt 2 uchwały). Natomiast co do pracowników podnoszących kwalifikacje bez skierowania, pracodawca nie miał

obowiązku, lecz mógł pokryć w części koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji. (…)”
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Szkolenie a podróż służbowa.

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 X 1999 r., 

sygn.: II UKN 545/98

„(…) Niesporne jest w sprawie, że powódka po zakończeniu zajęć merytorycznych brała udział w odbywającym się w

godzinach wieczornych spotkaniu towarzyskim uczestników szkolenia. Spotkanie to było przewidziane w programie

zajęć, w ramach tzw. części rekreacyjnej. Wbrew stanowisku strony pozwanej, udział powódki w takim spotkaniu nie

doprowadził do zerwania przez nią związku z pracą. Zachowanie pracownika biorącego udział w czasie podróży

służbowej w części rekreacyjnej przewidzianego spotkania pozostaje bowiem w związku funkcjonalnym z pracą.

Dlatego wypadek jakiego doznaje pracownik w czasie takiego spotkania podlega ochronie prawnej (…)”
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Wyjazdy szkoleniowe – konsekwencje podatkowe.

Art. 21 ust. 1 pkt 90

ustawy z 26 VII 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350, ze zm.: 

dalej: PIT)

Wolna od podatku jest: wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na

podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub

części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.
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Wyjazdy szkoleniowe – konsekwencje podatkowe.

§ 2 ust. 1 pkt 29

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 III 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad  ustalania 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998, nr 161, poz. 1106, ze zm.) 

Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: wartość świadczeń przyznanych zgodnie z

odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z

części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w

formach pozaszkolnych.



Wyjazdy naukowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 

października 2014 r., znak: IBPBII/1/415-600/14/BD

„(...) wypłacane pracownikom wyjeżdżającym za granicę w ramach odbywanej

podróży służbowej (Wnioskodawca wystawia delegację w celu odbycia podróży

służbowej) środki finansowe, przeznaczone na sfinansowanie pobytu w

zagranicznym ośrodku naukowym, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21

ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże do

wysokości limitów określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Społecznej jak i na zasadach w nim określonych. Zaznaczenia wymaga jednak fakt,

iż omawiane zwolnienie w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych jest limitowane do wysokości określonej w powołanym wyżej

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ewentualna nadwyżka

sfinansowanych świadczeń, tj. ponad limity określone we wskazanym powyżej

rozporządzeniu, spowoduje ich opodatkowanie. (...).”
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Czas pracy a podróż służbowa.

W ramach podróży służbowej można wyróżnić:

I. czas samej podróży – czas przejazdu do miejsca wykonania zadania i powrotu – który może przypadać:

a) w czasie pracy określonym w rozkładzie obowiązującym pracownika albo

b) poza czasem pracy określonym w rozkładzie obowiązującym pracownika,

II. wykonywanie zleconego zadania, które może mieć miejsce:

a) w godzinach odpowiadających obowiązującemu pracownika rozkładowi czasu pracy albo

b) poza godzinami odpowiadającymi obowiązującemu pracownika rozkładowi
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Czas pracy a podróż służbowa.

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 XII 2009 r., sygn.: II PK 138/09.

„(...) Typowa podróż służbowa charakteryzuje się tym, że w kompleksie obowiązków pracownika stanowi zjawisko

nietypowe, okazjonalne. Czas podróży nie musi i nie ma być wykorzystywany do pełnienia pracy w interesie

pracodawcy. (...)”.
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Czas pracy a podróż służbowa.

Uchwała Sądu Najwyższego z 18  III 1998 r., sygn.: III ZP 20/97

„(…) Okres tej podróży służbowej wlicza się do czasu pracy dlatego, że przypada ona „w czasie pracy”, tj. w godzinach

ustalonych dla pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (w godzinach harmonogramowych).

(…). Harmonogram może jednak określać z góry miejsce rozpoczęcia pracy (zmiany) bez obowiązku przybycia do

stacji macierzystej. Służba rozpoczyna się w momencie zgłoszenia się pracownika u dyspozytora lokomotywowni w

miejscu wykonywania pracy. Od tej też chwili można zasadnie twierdzić o pozostawaniu pracownika w dyspozycji

pracodawcy. Czas dojazdu pracowników objętych systemem pracy stałej do miejsca wykonywania pracy nie jest ani

czasem pracy ani czasem podróży służbowej przypadającej na godziny harmonogramowe. Jest czasem dojazdu do

pracy, jak czas dojazdu do pracy w lokomotywowni macierzystej pracowników zatrudnionych poza systemem pracy

stałej. (…)”



Ewidencja czasu pracy w podróży 
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Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 VIII 2007 r., sygn.: I PK 84/2007

„(...) Charakter zatrudnienia pracowników obsługujących pojazdy trakcyjne implikuje bowiem konieczność

stwierdzenia, że w ramach obowiązków powierzonych tym osobom mieszczą się nie tylko czynności związane z

bezpośrednią obsługą pojazdu trakcyjnego, ale także te, bez których bezpośrednia obsługa pojazdu nie byłaby

możliwa, tj. w postaci dojazdu z i do lokomotywowni macierzystej, przyjęcia i zdania pojazdu oraz oczekiwania na

dokonanie tych czynności. (...)”.
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Art. 132 § 1 Kodeksu pracy

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Art. 133 § 1 Kodeksu pracy

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku,

obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
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Uchwała Składu Siedmiu Sędziów 

Sądu Najwyższego z 13 III 2008 r., 

sygn.: I PZP 11/2007

„(...) polecenie wykonania zadań wymagających odbycia podróży służbowej musi wraz z dobową normą czasu pracy

mieścić się w ramach wyznaczonych limitami odpoczynku, a zatem ich ewentualne naruszenie aktualizowałoby dla

pracodawcy obowiązek udzielenia pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku, a jeśli nie jest to możliwe,

wypłaty stosownego ekwiwalentu pieniężnego. (...)”.
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Wyrok Sądu Najwyższego z 21 VI 2011 r., 

sygn.: III PK 96/2010.

„(…) Odpoczynek, chociaż będący przeciwieństwem efektywnego świadczenia pracy, jest ściśle związany z

problematyką organizacji czasu pracy, gdyż od tejże organizacji zależy rzeczywista możliwość skorzystania przez

pracownika z prawa do odpoczynku, pozwalającego na regenerację sił wydatkowanych w procesie pracy i

przechodzenie ze sfery zawodowej do sfery życia prywatnego. Odpoczynek jest zatem dobrem, które zapewnia

pracownikowi godzenie funkcjonowania w sferze pracowniczej z pełnieniem innych ról społecznych. (…)”
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Wyrok Sądu Najwyższego z 10 III 2011 r.,

sygn.: III PK 50/2010

„(...) Prawo pracownika do odpowiedniego odpoczynku jest uprawnieniem wynikającym z art. 66 ust. 2

Konstytucji i zostało powtórzone jako podstawowa zasada prawa pracy w art. 14 k.p. Pracownik nie może

skutecznie zrzec się prawa do odpoczynku zagwarantowanego w art. 132 § 1 i art. 133 § 1 k.p. Zachodzi

bowiem bliska analogia między prawem do odpoczynku i prawem do urlopu, którego pracownik nie może się

zrzec (art. 152 § 2 k.p.). Obie instytucje służą ochronie zdrowia pracownika i jego bezpieczeństwa. (...)”.



Podróż służbowa – ograniczenia 
podmiotowe.
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Art. 178 KP zawiera ograniczenia podmiotowe dotyczące odbywania podróży służbowych, które dotyczą:

1) kobiet w ciąży,

2) kobiet opiekujących się dzieckiem do lat 4 (może to być również mężczyzna opiekujący się dzieckiem).

W przypadku, gdy taki pracownik nie sprzeciwia się odbyciu podróży służbowej, możliwe jest delegowanie go w

podróż służbową.

Z przepisów nie wynikają ograniczenia dotyczące delegowania w podróż służbową:

1) osób niepełnosprawnych,

2) osób, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,

3) członków władz statutowych związków zawodowych,

4) społecznych inspektorów pracy.
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Co powinno zawierać polecenie wyjazdu służbowego?

Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać:

➢ dane pracownika mającego odbyć podróż służbową,

➢ cel wyjazdu,

➢ miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej,

➢ termin wyjazdu,

➢ czas, przez jaki ma trwać delegacja,

➢ środek transportu,

➢ czy pracownik otrzymał zaliczkę na pokrycie kosztów podróży,

➢ termin rozliczenia się.
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 I 2007 r., sygn. I SA/Wr 1332/2006

,,(…) Powierzenie pracownikowi przez pracodawcę wykonania określonego zadania służbowego poza stały miejscem

pracy wymaga odpowiedniego udokumentowania, takim dokumentem najczęściej jest polecenie wyjazdu

służbowego (delegacja). (…) Zdaniem sądu, płatnik zobowiązany jest do właściwej oceny przesłanek ustalenia

wysokości podatku (zaliczki na podatek), tzn. musi dysponować odpowiednimi dowodami pozwalającymi stwierdzić,

iż dane świadczenie jest wolne od podatku, a więc spełnione są przesłanki wymienione w przepisie regulującym to

zwolnienie (por. wyrok NSA z 3.02.1999r.,SA/Sz 370/98). W tym przypadku dowodami, że zachodzą przesłanki z

art. 21 ust. 1 pkt 16 PDOFizU, że pracownicy rzeczywiście byli w podróży służbowej i tego tytułu przysługiwał im

zwrot kosztów takiej podróży. W żadnym razie okoliczność ta nie może być ustalona przez organ podatkowy na

podstawie ustnego polecenia wyjazdu służbowego (…)’’.
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Wyrok Sądu Najwyższego z 5 XI 1998 r., sygn.: I PKN 417/98

„(…) Praca świadczona w ramach stosunku pracy jest pracą podporządkowaną. Odpowiednikiem podporządkowania

pracownika są tzw. uprawnienia kierownicze pracodawcy. Polecenie stanowi instrument umożliwiający pracodawcy ich

wykonywanie i zarazem realizację podporządkowania. Zakres przedmiotowy poleceń wyznaczony jest zatem zakresem

podporządkowania pracownika. Polecenie dotyczące pracy, to polecenie związane z pracą. (…) Pracownik, co do zasady,

jest związany poleceniem pracodawcy. Taka jest konsekwencja rozkładu odpowiedzialności za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie obowiązków w stosunku pracy (zasada ryzyka podmiotu zatrudniającego). Pracownik nie jest

jednak odpodmiotowionym, biernym wykonawcą poleceń. Może bowiem odmówić wykonania polecenia, gdy jest ono

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. (…)”
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Art. 77(5) § 1 Kodeksu pracy

Pracownikowi przysługuje należność na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Obowiązek wypłaty przez pracodawcę pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej zależy więc od

zaklasyfikowania danej podróży pracownika jako podróży służbowej.
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Sankcje pracodawcy – niewypłacenie należności z tytułu 

podróży służbowych.

Art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy

Kto, wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego

świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi

rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo

dokonuje bezpodstawnych potrąceń

Kary:

➢ Do 1000 zł - Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

➢ Do 3000 zł – sądy pracy

Za wykroczenie może być uznane:

➢ Niewypłacanie diet

➢ Niewypłacanie ryczałtów za dojazdy

➢ Niewypłacanie ryczałtów za nocleg

➢ Niewypłacanie kosztów noclegu

➢ Niewypłacanie kosztów przejazdu
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Podróż krajowa.

§ 6 Rozporządzenia

1) Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca.

2) Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu

stałego lub czasowego pracownika.



Dojazd na lotnisko, stację

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt: I SA/Gd 949/15

,,(…) Z faktu, że pracodawca może wyznaczyć miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży

krajowej nie można jednak wywodzić, że pracodawca może również określić konkretne miejsce w tej

miejscowości, od której rozpoczyna się podróż krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podróż

rozpoczyna się od miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, stałe miejsce pracy

pracownika lub/i miejsce stałego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w

związku z przejazdami na terenie tej miejscowości nie mieszczą się w zakresie wydatków

wymienionych w Rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r., a tym samym opłacenie tych wydatków

przez pracodawcę lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, do

którego nie ma zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. Pracownicy

udają się na lotnisko w celu wykonania zadań służbowych i gdyby pracownicy nie otrzymali poleceń

odbycia podróży służbowych, kierowaliby się nie na lotnisko, lecz do umówionego ze skarżącą

miejsca świadczenia pracy i to na swój koszt. Tym samym sfinansowanie przez wnioskodawcę

przejazdów pracowników taksówkami na lotnisko zamiast jak zwykle, do stałego miejsca świadczenia

pracy, w sposób oczywisty stanowi pokrycie prywatnych wydatków pracowników poniesionych w ich

interesie a nie pracodawcy. Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku

ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy. Przepis art. 22 kodeksu

Pracy stanowi, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a

pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wszystkie koszty związane ze
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Podróż zagraniczna.

§ 12 Rozporządzenia

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze

powrotnej do kraju;

2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania

samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w

drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.
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Podróż krajowa w połączeniu z zagraniczną.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 2 II 2009 r., znak: GPP-417-4560-10/09/PE/RP

„(…) zdaniem departamentu, w przypadku pracownika wyjeżdżającego w zagraniczną podróż

służbową, w czasie której w jednej dobie dojeżdża on do granicy państwa, a w innej dobie po

zakończeniu podróży zagranicznej, wraca z granicy państwa do miejsca ustalonego przez

pracodawcę jako miejsce zakończenia delegacji, odbywa on dwie podróże krajowe i jedną podróż

zagraniczną. Takie stanowisko potwierdza również wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego - Ośrodek

Zamiejscowy w Lublinie z 22 marca 2000 r. I SA/Lu 1747/98 (LexPolonica nr 373242). Zgodnie z nim

„czas podróży służbowej liczy się w sposób ciągły od chwili przekroczenia granicy w drodze za granicę

do chwili przekroczenia granicy w drodze powrotnej do kraju, bez uwzględnienia pory dziennej lub

nocnej, godziny, zmiany daty, itp., a dobę stanowi czas każdych 24 godzin niezależnie od godziny, w

której ten okres czasu się zaczyna.” (…)”.

§ 21 Rozporządzenia

W przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, przepisy

rozdziału 2 (dotyczy podróży krajowej) stosuje się odpowiednio.
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Katalog należności.

§ 2 Rozporządzenia

Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę,

pracownikowi przysługują:

1) diety;

2) zwrot kosztów:

a) przejazdów,

b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

c) noclegów,

d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio

do uzasadnionych potrzeb.
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Zwolnienie w PIT.

Wolne od podatku są: diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby nie będącej pracownikiem

➢ do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw

pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz

poza granicami kraju.
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Wysokość diety w podróży służbowej krajowej.

§ 7 ust 1 Rozporządzenia

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł

za dobę podróży.
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Podróż służbowa poniżej doby.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po

wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;



Diety w podróży służbowej krajowej.

218

Podróż służbowa powyżej doby.

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą

dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
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Kiedy nie przysługuje dieta?

§ 7 ust. 3 Rozporządzenia

Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których

mowa w § 10 (powrót do domu w dniu wolnym od pracy),

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
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Odliczenia od diety.

. 

§ 7 ust. 4 Rozporządzenia

Kwotę diety, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek

stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety,

2) obiad - 50% diety,

3) kolacja - 25% diety.
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Dieta w podróży służbowej zagranicznej.

§ 13 Rozporządzenia

➢ Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

➢ Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku

podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno

państwo docelowe.
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Zapewnienie częściowego wyżywienia.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi

odpowiednio:

1) śniadanie - 15% diety;

2) obiad - 30% diety;

3) kolacja - 30% diety.
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Kiedy dieta nie przysługuje?

➢ Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie,

przysługuje 25% diety.

➢ Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie

przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości

należnej diety
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Wysokość diety zagranicznej.

§ 13 ust. 4 Rozporządzenia

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do

rozporządzenia.
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Podróż służbowa poniżej doby.

Za niepełną dobę podróży zagranicznej:

a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,

b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
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Podróż służbowa powyżej doby.

Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości.
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Pismo z 6 XI 2012 r. 

Ministerstwa Finansów,

nr DD3/033/10/OBQ/12/PK-240.

„(…) Nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i

Polityki Społecznej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, od którego

pracodawca, jako płatnik, jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 w związku

z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. (…)”.



Nadwyżka koszów wyżywienia ponad dietę – konsekwencje podatkowe.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt: III SA/Wa

1111/14

,,(…) przy zapewnieniu zwrotu pełnych kosztów wyżywienia na podstawie

rachunku nie można mówić o diecie, bowiem w takiej sytuacji nie przysługuje ona

pracownikowi. W tym miejscu należy się zastanowić, mając na uwadze brzmienie

art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a PDoFizU, jakie inne należności korzystają ze zwolnienia

poza dietami za czas podróży służbowej. Analiza przepisów rozporządzenia

prowadzi do wniosku, że są to pozostałe ryczałty za noclegi, dojazdy, przejazdy

komunikacją miejską itp. W tym przypadku tak samo jak i w przypadku diet, gdy

pracodawca ponosi koszty noclegu czy też dojazdu, pracownikowi nie

przysługuje żaden zwrot kosztów, bowiem on ich nie poniósł. Skoro tak, to limity

zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a PDoFizU nie

mają zastosowania w przypadkach, kiedy pracodawca nie rozlicza kosztów

podróży służbowej, w tym diet, w formie ryczałtowej a ponosi bezpośrednio całe

koszty podróży służbowej. Poza tym, zdaniem Sądu, nie można przypisać jako

przychód pracownika wydatków ponoszonych przez pracodawcę na jego
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Koszty uzyskania przychodów.

Art.. 15 ust. 1 ustawy z 15 II 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86, ze zm., dalej: CIT)

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
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ZUS.

§ 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad  ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Z 

1998 r., nr 161, poz. 1106)

podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: diety i inne należności z tytułu podróży

służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.



Dieta a PIT

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 

marca 2015 r., znak: IBPBII/1/415-1027/14/BD

„(...) Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy należy uznać, że w sytuacji

wypłacania przez Wnioskodawcę diet i innych należności pracownikowi

(przedstawicielowi handlowemu) z tytułu odbywanej przez niego krajowej podróży

służbowej w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., zachodzić będą przesłanki do

zastosowania omawianego zwolnienia. Zaznaczenia wymaga jednak fakt, iż

omawiane zwolnienie jest limitowane do wysokości określonej w powołanym wyżej

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast ewentualna

nadwyżka wypłacanych świadczeń - ponad limit określony we wskazanym powyżej

rozporządzeniu - spowoduje opodatkowanie tych nadwyżek podatkiem dochodowym

od osób fizycznych i w takiej sytuacji na Wnioskodawcy będzie spoczywał

obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego

odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet i innych

należności z tytułu odbywanych krajowych podróży służbowych przez pracownika.
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Dieta a PIT

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r., znak:

IPPB4/415-848/14-4/MS

,,(…) otrzymywane przez przedstawicieli handlowych - pracowników Wnioskodawcy diety na

pokrycie kosztów wyżywienia oraz zwrot kosztów noclegu, będą korzystać ze zwolnienia z

opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a), w wysokości określonej w

rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pod warunkiem jednak, że świadczenie to

wypłacane będzie z tytułu odbywania przez nich podróży służbowej w rozumieniu analizowanych

przepisów. (…).”
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Posiłki

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 

września 2014 r., znak: IPPB2/415-529/14-2/MK

● „(...) wartość posiłków zapewnionych pracownikom przez Spółkę w czasie

podróży służbowych, w części przekraczającej kwoty diet określone w

Rozporządzeniu, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy

pracownika, od którego Spółka, jako płatnik, jest obowiązana pobrać zaliczkę

na podatek na zasadach określonych w art. 32

● wartość usług gastronomicznych (obiad, kolacja służbowa) nabywanych w celu

efektywnego przeprowadzenia spotkania nie stanowią dla pracowników

przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...).”
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Posiłki
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 maja

2014 r., znak: IPPB2/415-45/14-4/MK

,,(…) W konsekwencji wydatki poniesione na zapewnienie pracownikowi

całodziennego wyżywienia podczas podróży służbowej krajowej, oraz

zapewnienie należności pieniężnej na wyżywienie w podróży służbowej

zagranicznej bez względu na formę (zaliczka, karta służbowa czy też zwrot

wydatków) powyżej tego limitu, udokumentowane fakturami VAT, rachunkami

wystawionymi na Wnioskodawcę oraz wydrukami z rachunku bankowego

przypisanego do firmowej karty kredytowej Wnioskodawcy skorzysta z

przedmiotowego zwolnienia wyłącznie do wysokości ustalonej w

rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podróży

służbowych na obszarze kraju i poza granicami kraju. Nadwyżka ponoszonych

przez pracowników kosztów wyżywienia podczas podróży służbowych (zarówno

krajowych, jak i zagranicznych), ponad ustalone limity diet określone odpowiednio

w rozporządzeniach w sprawie delegacji krajowych i zagranicznych podlegać

będzie opodatkowaniu, jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w

powołanym art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego
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Posiłki i noclegi

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r., znak: III SA/Wa

3984/14

,,(…) Wszak zapewnienie noclegu oraz pokrycie zwiększonych kosztów

wyżywienia przez pracodawcę służy wyłącznie realizacji obowiązku

pracowniczego – pracownik nie ma tutaj żadnej swobody w zarządzaniu i

rozporządzeniu tym świadczeniem; wykorzystuje je w konkretnym celu –

wykonaniu swoich obowiązków pracowniczych (por. wyroki Naczelnego

Sądu Administracyjnego z 2 października 2014r., II FSK 2387/12 i z 23

lipca 2015r. II FSK 1689/13, dost. CBOSA). Konsekwencją

stwierdzonego naruszenia art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.

jest uznanie, że zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika w

związku z wykonywaniem wynikających z umowy o pracę obowiązków

służbowych nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy i

odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych. Zatem na Skarżącej nie będą ciążyć obowiązki, o których
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Nocleg a przychód w PIT

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 

września 2013 r., znak: ITPB2/415-617/13/RS

„(...) Spółka wynajmuje kwatery prywatne, w których nieodpłatnie zakwaterowuje

pracowników odbywających podróż służbową. Tym samym Spółka zapewnia swoim

pracownikom nocleg w ramach odbywanej podróży służbowej, co powoduje, że

odbywający podróż służbową nie muszą „z własnej kieszeni” pokrywać kosztów

noclegów. Spółka jest obciążana za kwatery fakturami VAT.

Reasumując, należy stwierdzić, że w sytuacji zapewnienia przez Spółkę swoim

pracownikom noclegu w ramach odbywanej przez nich podróży służbowej, u ww.

pracowników – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – powstaje przychód ze stosunku

pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych. Jednakże przychód ten podlega zwolnieniu na zasadach określonych w

art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...).”
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Zapewnienie zakwaterowania
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak:

IPPB4/4511-759/16-2/MS

,,(…) okoliczności, w których Wnioskodawca zapewnia swoim pracownikom bezpłatne zakwaterowanie,

stwierdzić należy, że wartość tego świadczenia stanowi dla pracowników Wnioskodawcy przychód w

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to przychód z innych nieodpłatnych

świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art.

11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego otrzymanie nakłada na

Wnioskodawcę, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązek obliczenia i pobrania

zaliczki na podatek od wartości tych świadczeń ustalonych z uwzględnieniem dni, w których pracownik po

przyjęciu świadczenia od pracodawcy mógł z niego skorzystać (czyli niezależnie od stopnia

wykorzystania), ogólnej wartości świadczenia oraz liczby osób korzystających z danego świadczenia w

tym samym czasie, a także zwolnień przedmiotowych. Należy jednakże zauważyć, że na podstawie art. 21

ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość świadczeń

ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 14

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty

500 zł. Zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania

przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym z uwagi na brak definicji miejsca zamieszkania w ustawie o podatku dochodowym od osób

fizycznych, pojęcie to należy rozumieć zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
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Dieta zleceniobiorcy

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 

grudnia 2014 r., znak: IPPB4/415-794/14-2/JK3

„(...) Wnioskodawca delegując pracowników i osoby zatrudnione w ramach umowy

zlecenia i w efekcie przekazując im świadczenia na zasadach właściwych dla

podróży służbowych pracowników, jako płatnik ma prawo do stosowania zwolnień,

o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych i nie pobierać w tym zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych. Zaznaczenia wymaga jednak fakt, że omawiane zwolnienie jest

limitowane do wysokości określonej w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra

Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku zatem, gdy cała wartość ww. świadczeń

korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, Wnioskodawca może wyłączyć ww.

świadczenia z podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli jednak

należności wypłacone przez Wnioskodawcę będą wyższe od limitów określonych w

przepisach ww. rozporządzenia, to nadwyżki ponad te limity będą podlegać

opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w takiej sytuacji z tytułu ich wypłaty

Wnioskodawca będzie miał obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na

238



Nadwyżka koszów wyżywienia ponad 
dietę – konsekwencje podatkowe.
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Stanowisko sądów administracyjnych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 X 2013 r., sygn.: III SA/Wa 937/13

„(…) Zwrot kosztów wyżywienia jest w pełnej wysokości (bez żadnych limitów) zwolniony z opodatkowania.

Jednocześnie kwota ta stanowi koszt uzyskania przychodów dla spółki. (…)”.



Wyżywienie a przychód pracownika

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak:

ILPB2/415-222/12/16-S/WM

,,(…) Zauważyć należy, że w przypadku zapewnienia dodatkowego, niepełnego wyżywienia

podczas organizowanych dla pracowników wyjazdów służbowych nie można mówić o przychodzie

ze świadczenia nieodpłatnego. Zapewnienie dodatkowego, niepełnego wyżywienia podczas

organizowanych przez pracodawcę dla pracowników wyjazdów służbowych nie spełnia kryterium

wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści), gdyż po stronie

pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem

zakładać, że gdyby nie wyjazd służbowy organizowany przez pracodawcę, pracownik wydałby

pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w zapewnionym dodatkowym,

niepełnym wyżywieniu podczas organizowanych przez pracodawcę dla pracowników wyjazdów

służbowych nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest

podstaw, by świadczenie adresowane do pracowników – przypisać cechę realizacji interesu

pracownika a nie pracodawcy. (…)”
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Wyżywienie a przychód pracownika

Wyrok NSA z dnia 11 września 2015 r., sygn. akt: II FSK 1516/13

,,(…) Pokrycie (zwrot) pełnych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej jest wydatkiem

poniesionym w interesie pracownika i to jemu przynosi wymierną korzyść. Wszelako wydatki

dotyczące wyżywienia pracownik musi ponosić niezależnie od tego czy odbywa podróż służbową

czy też nie, wydatki takie musi ponosić także nie świadcząc w danej chwili pracy. Zwrotowi

podlegają tylko "zwiększone koszty wyżywienia" i to świadczenie jako integralnie związane z

podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. (…).”
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Wyżywienie a przychód pracownika

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., znak:

IPPB4/4511-392/16-2/PP

,,(…) niewątpliwie zwrot kosztów wyżywienia następuje za zgodą i w interesie pracownika,

ponieważ tego rodzaju świadczenie otrzymywane przez pracownika ma dla niego charakter

osobisty, niezależnie od celu i okoliczności w jakich zostało mu ono przekazane, To że charakter

obowiązków służbowych wykonywanych przez pracownika wiąże się z wyjazdami nie oznacza, że

pracodawca ma obowiązek pokrywać (finansować) wyżywienie dla niego. Pracownik niezależnie

gdzie wykonuje obowiązki służbowe, zawsze przecież ponosi wydatki związane z wyżywieniem, a

tylko wówczas gdy jest w podróży służbowej, pracodawca jest zobowiązany na sfinansowanie

podwyższonych kosztów wyżywienia, co nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie. W związku z

powyższym pracownik mógłby zaoszczędzić wydatek, który i tak musiałby ponieść niezależnie od

tego, czy w danym momencie przebywa w pracy, czy w miejscu zamieszkania. Tym samym

pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka powinna pobierać i

odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. (…).”
242



Wyżywienie pracowników a KUP

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 stycznia 2016 r., znak:

IBPB-1-3/4510-522/15/WLK

,,(…) że wydatki finansowane przez Spółkę związane z całodziennym wyżywieniem

pracowników/zleceniobiorców Spółki w trakcie realizacji zagranicznych projektów

inwentaryzacyjnych nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.

16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT. Wydatki te ponoszone są bowiem w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą i mają charakter biznesowy. Zatem, celem tych wydatków nie jest

tworzenie dobrego wizerunku Wnioskodawcy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z klientem.

Poniesione wydatki spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, są poniesione w

celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tym samym

mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (…).”
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Dieta ,,ujemna”
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 VII 2013 r., sygn.: IPTPB1/415-278/13-7/AP

„(…) pracownik przebywa w podróży służbowej 10 godzin, zapewniono mu śniadanie i obiad. Wówczas dieta wyliczona

zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b przywołanego rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - wynosiłaby 15

zł. Za zapewnione śniadanie należy pomniejszyć ją o 7,50 zł (25% z 30 zł - § 7 ust. 4 pkt 1), a za obiad o 15 zł (50% z 30

zł - § 7 ust. 4 pkt 2). W opisanej sytuacji pomniejszenia przewyższają kwotę należnej diety o 7,50 zł („dieta

ujemna”). Wnioskodawca wskazał, iż w praktyce pracodawca wysyłający pracownika w podróż służbową nie będzie

żądał od pracownika zwrotu równowartości „diety ujemnej”, co spowoduje powstanie przychodu po stronie pracownika,

mającego źródło w stosunku pracy. Wnioskodawca nie posiada faktur, rachunków ani innych dokumentów w tym

zakresie. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety określonej

w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie krajowych podróży służbowych stanowi

przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, od którego Wnioskodawca, jako płatnik, jest

obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”



Koszty przejazdów.

245

Określenie środka transportu.

§ 3 Rozporządzenia

➢ Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i

klasę, określa pracodawca.

➢ Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub

fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi,

w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez

względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

➢ Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży

zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

➢ W przypadkach, powyżej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej

iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez

pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz.

21).

➢ Pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot

kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do

miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.



Przejazd samochodem niestanowiącym 
własności podatnika.
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Limit „kilometrówki”.

Art. 16 ust. 1  pkt 51 CIT.

Za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla

potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części

przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów

podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego

ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.



Przejazd samochodem niestanowiącym 
własności podatnika.
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Wysokość „kilometrówki”.

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania 

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, 

poz. 271, ze zm.).

§ 2 Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu

pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.



Zwrot innych wydatków związanych z 
przejazdami.
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Autostrady i parkingi a KUP.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 IX 2011 r., nr: ILPB3/423-271/11-4/MM.

„(...) Ponieważ ustawodawca nie definiuje pojęcia „wydatków z tytułu używania” samochodu, należy się odwołać do

słownika języka polskiego, w którym przez „wydatek” rozumie się „sumę, która ma być wydana” lub „sumę wydaną na

coś”, natomiast „używać” oznacza „stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić z czegoś użytek”. Przenosząc

tę definicję na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjąć należy, iż będą to wszelkie wydatki

niezbędne do wykorzystania samochodu dla potrzeb podatnika - podmiotu gospodarczego, takie jak: zakup paliwa,

ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia OC i AC, kosztów drobnych napraw i części

zamiennych, przeglądów technicznych, opłat parkingowych oraz za przejazd autostradą, pod warunkiem ich zgodnego z

przepisami udokumentowania. (...)”.



Zwrot innych wydatków związanych z 
przejazdami.
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Autostrady i parkingi a KUP.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 IV 2011 r., sygn. I Sa/Po 913/10.

„(…) spółka nie ma podstaw do zaliczenia wskazanych opłat za przejazd płatną autostradą oraz opłat

parkingowych do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Nie zasługuje zatem na uznanie

stanowisko skarżącej, iż koszty z tytułu wydatków za używanie samochodów - związanych z podróżą służbową,

mogą być rozliczane stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Na tle art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) u.p.d.o.p. opłata za

autostradę lub za parking wiąże się nierozerwalnie z używaniem samochodu. Również wydatki z tego tytułu mogą

stanowić koszty uzyskania przychodów tylko do wysokości tzw. kilometrówki (…)”.



Parkingi i autostrady
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2014 r.

znak: ILPB1/415-532/14-4/AMN

,,(…) zwrot pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej - na warunkach

wskazanych w ww. rozporządzeniu - poniesionych - oprócz kosztów przejazdu - kosztów za

przejazd płatną autostradą czy poniesionych kosztów w postaci opłat parkingowych, będzie

przychodem tego pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych, jednakże zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1

pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zwolnienia z tego

tytułu nie jest wliczana do kwoty zwolnienia limitowanego, dotyczącego kosztów samego

przejazdu (tzw. kilometrówki). To oznacza, że kwota zwrotu tych wydatków nie rodzi

obowiązku opodatkowania, a co za tym idzie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek

pobrania od ww. kwot zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. (…).”
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Parkingi i autostrady

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2014 r., znak:

ILPB1/415-532/14-4/AMN

,,(…) zwrot pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej - na warunkach wskazanych w

ww. rozporządzeniu - poniesionych - oprócz kosztów przejazdu - kosztów za przejazd płatną

autostradą czy poniesionych kosztów w postaci opłat parkingowych, będzie przychodem tego

pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże

zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych. Kwota zwolnienia z tego tytułu nie jest wliczana do kwoty

zwolnienia limitowanego, dotyczącego kosztów samego przejazdu (tzw. kilometrówki). To

oznacza, że kwota zwrotu tych wydatków nie rodzi obowiązku opodatkowania, a co za tym idzie na

Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania od ww. kwot zaliczki na podatek dochodowy od osób

fizycznych (…).”
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Parkingi i autostrady
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 25 czerwca 2014 r., znak: 

IBPBII/1/415-247/14/JP

„(…) W następstwie dokonania ustalenia przez pracodawcę, że pracownikowi, zgodnie z ww. przepisami

rozporządzenia przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej z tytułu m.in. poniesionych opłat za przejazd drogami

płatnymi i autostradami oraz opłat za postój w strefie płatnego parkowania a także opłat za miejsca parkingowe -

powstaje uprawnienie do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww.

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w omawianej sytuacji przychód uzyskany przez

pracownika z tytułu zwrotu poniesionych przez niego kosztów podróży służbowej z uwzględnieniem przepisów ww.

rozporządzenia, korzysta ze wskazanego powyżej zwolnienia od podatku dochodowego. Tym samym należy

stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z

tytułu zwrotu pracownikowi kosztów poniesionych przez niego w podróży służbowej, w szczególności wydatków na

opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, na opłaty za postój w strefie płatnego parkowania oraz na opłaty

za miejsca parkingowe. (…)”.



Samochód w firmie – limit „kilometrówki”.
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Jazdy lokalne.

Art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a i b CIT.

Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania

przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy

zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w

wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach

wydanych przez właściwego ministra.



Samochód w firmie – limit „kilometrówki”.
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Jazdy lokalne.

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania 

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 

27, poz. 271, ze zm.).

§ 3 ust. 1 Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.

§ 3 ust. 2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście,

w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

1) 300 km - do 100 tys. mieszkańców,

2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

3) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.



Zapewnienie noclegów.

255

Podróż krajowa.

§ 8 Rozporządzenia

➢ Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi

przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną

dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

➢ W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu

stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit.

➢ Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku,

przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

➢ Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

➢ Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli

pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub

czasowego pobytu.



Zapewnienie noclegów.
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Podróż zagraniczna.

§ 16 Rozporządzenia

➢ Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej

rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

➢ W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu. Ryczałt

ten nie przysługuje za czas przejazdu.

➢ W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych

rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit.

➢ Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi

bezpłatny nocleg.



Nocleg
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 3 stycznia 2014 r., znak: 

IBPBII/1/415-915/13/BD

„(…) sfinansowane przez Spółkę koszty noclegu w Apartamencie, w związku z wykonywaną podróżą, co do zasady,

stanowią przychód osoby wykonującej swoje obowiązki na podstawie powołania i tym samym mogą mieć wpływ na

wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym tej osoby. Przychód ten jednak w oparciu o art. 21 ust. 1

pkt 16 lit. b) ww. ustawy, będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości limitu określonego

w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (o ile koszty noclegów nie zostały zaliczone

do kosztów uzyskania przychodów). Zatem ewentualna nadwyżka wartości sfinansowanego przez Spółkę świadczenia

(noclegu) ponad ww. limit, co do zasady, powoduje konieczność opodatkowania tych nadwyżek podatkiem

dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i

wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od

sfinansowanego kosztu noclegu (ponad limit) z tytułu odbywanej podróży przez osobę niebędącą pracownikiem. (…)”.



Przejazdy środkami 
komunikacji miejscowej.
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Podróż krajowa.

§ 9 Rozporządzenia

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.

Ryczałt, nie przysługuje, jeżeli:

➢ pracownik nie ponosi kosztów dojazdów,

➢ na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów

środkami komunikacji miejscowej.



Dieta ,,dojazdowa” a przejazd środkami 
komunikacji miejscowej 
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Podróż zagraniczna.

§ 17 Rozporządzenia

Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu

lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej

miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu (w przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu

wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety).

Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10%

diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Ryczałty, o których mowa powyżej, nie przysługują, jeżeli pracownik:

➢ odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem;

➢ ma zapewnione bezpłatne dojazdy;

➢ nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.



Inne należności w podróży służbowej.
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Podróż zagraniczna.

§ 15 Rozporządzenia

Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi

przysługuje 25% diety.

§ 18 Rozporządzenia

Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej

łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem

docelowym jest państwo pozaeuropejskie.

§ 19 Rozporządzenia

W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych

niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie

było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych,

dentystycznych lub okularów.

W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.



Zwrot innych wydatków.
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Inne niezbędne wydatki.

§ 4 Rozporządzenia

Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane

z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.

Wydatki, o których mowa powyżej, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w

strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z

odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.



Zwrot innych wydatków.
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Ubezpieczenie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 IV 2013 r., sygn.: II FSK 1741/11

„(…) Sam fakt ubezpieczenia trzeba więc rozpatrywać nie tyle w kategoriach osobistej korzyści oddelegowanego

pracownika, co obowiązku pracodawcy zobowiązanego do wykonania określonych usług na rzecz obcego

kontrahenta. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił tym samym zapatrywanie autorki skargi kasacyjnej, że

wykupione ubezpieczenie ściśle związane jest z realizacją przedmiotu działalności pracodawcy. Wykupując to

ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje się chęcią zapewnienia korzyści swojemu pracownikowi, lecz – co nie ulega

dyskusji – potrzebą uniknięcia ewentualnych, nieprzewidywalnych co do wysokości i następstw w zakresie

wykonywania zawartych umów – wydatków. (…)”



Zwrot innych wydatków.
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Ubezpieczenie.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 31 III 2011 r., nr DD3/033/205/KDJ/10/PK-1417.

„(…) Wnioskodawca wykupując ubezpieczenie, którego celem jest »zabezpieczenie przed ewentualnymi,

nieprzewidywalnymi co do wysokości wydatkami związanymi ze zwrotem udokumentowanych kosztów leczenia za

granicą«, w istocie zabezpiecza siebie przed ewentualną koniecznością zwrotu z własnych środków kosztów leczenia

pracownika poniesionych podczas podróży za granicą, do czego obliguje go - w przypadku pracowników - przywołany

wyżej § 12 rozporządzenia (...). Dlatego też, wartość zapłaconej z tego tytułu składki ubezpieczeniowej przez

Wnioskodawcę nie stanowi przychodu pracownika (osoby niebędącej pracownikiem), w rozumieniu ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych (…)”.



Ubezpieczenie - PIT
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2016 r., znak:

IBPB-2-2/4511-470/16/KrB

,,(…) Podsumowując, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nie mamy do

czynienia z wystąpieniem cech wskazanych przez Trybunał jako istotnych kategorii „innych

nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy

gdyż:

● ubezpieczenie nie stanowi świadczenia obiektywnie leżącego w interesie pracownika

delegowanego (zasadniczym beneficjentem jest Wnioskodawca);

● objęcie pracownika delegowanego ubezpieczeniem następuje bez wyrażenia przez niego zgody w

tym zakresie;

● ubezpieczenie nie jest adresowane do konkretnego pracownika, ale do pewnej zbiorowości

spełniającej określone kryteria (brak jest tym samym elementu indywidualizacji świadczenia);

● brak jest bezwzględnej realności świadczenia po stronie pracownika (sam fakt objęcia

pracownika ubezpieczeniem nie generuje po jego stronie realnych korzyści materialnych).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przytoczył treść wyroku Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1970/12 oraz wyroku Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1741/11. Wnioskodawca powołał się

także na treść interpretacji indywidualnej. (…).”
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Zwrot wydatków - PIT
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r.,

znak: IPPB4/4511-512/16-2/IM

,,(…) Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że zwrot na

warunkach wskazanych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

pracownikowi faktycznych i udokumentowanych kosztów zagranicznej podróży służbowej

w kwocie, jaka wynika z dołączonych do rozliczenia podróży służbowej dokumentów, w

sytuacji kiedy pracownikowi nie wypłacono zaliczki, będzie przychodem pracownika w

rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże

zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych. (…).”
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Rozliczanie podróży służbowej.
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Obowiązki dokumentacyjne pracownika.

§ 5 Rozporządzenia

➢ Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie

14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

➢ Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety

potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli

przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i

przyczynach braku jego udokumentowania.

➢ W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na

prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.



Rozliczanie podróży służbowej a KUP.
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 III 2011 r., nr IPPB5/423-37/11-4/JC

„(...) jeżeli na gruncie przepisów o rachunkowości, paragony fiskalne oraz rachunki wystawione przez taksówkarzy

potwierdzające przedmiotowe wydatki, stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków

do ksiąg rachunkowych, taki sposób udokumentowania faktu ich poniesienia jest wystarczający również dla celów

podatku dochodowego od osób prawnych. Podsumowując, w analizowanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym,

koszty przejazdów taksówkami, udokumentowane na podstawie paragonu fiskalnego oraz rachunku wystawionego

przez taksówkarza w sposób wymagany przepisami o rachunkowości, stanowią koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawcy. (...)”



Rozliczanie podróży służbowej a KUP.
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Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji z 8 XI 2006 r., sygn. 1401/BP-I/4230Z-105/06/EŻ

„(…) przepis art. 180 Ordynacji podatkowej stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić

się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Natomiast w przepisie art. 181 tej ustawy jedynie

przykładowo wymienia się rodzaje dowodów najczęściej spotykane w postępowaniu podatkowym. Przez podjęcie

"dowodu" rozumie się środek, który pozwala na przekonanie o istnieniu określonych faktów lub umożliwia

weryfikację twierdzeń o tych faktach. W związku z powyższym (…) zwrot kosztów związanych z przejazdem w

podróży służbowej pracownika na podstawie sporządzonego przez niego rachunku kosztów z dołączonym

oświadczeniem o braku biletu, przy posiadaniu innych w/w dowodów potwierdzających delegację pracownika,

stanowi koszt uzyskania przychodów pracodawcy (…)”.



Zaliczki w podróży służbowej.
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Podróż krajowa.

§ 11 Rozporządzenia

Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wysokości

wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.



Zaliczki w podróży służbowej.
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Podróż zagraniczna.

§ 20 Rozporządzenia

➢ Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości

wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

➢ Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość

przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut

obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

➢ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie

wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.



Różnice kursowe
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r.,

znak: ILPB4/4510-1-119/16-4/ŁM

,,(…) Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody − dodatnie różnice kursowe

albo zwiększają koszty uzyskania przychodu − ujemne różnice kursowe. Zatem warunkiem

zaistnienia różnic kursowych jest łączne wystąpienie dwóch elementów:

● poniesienie kosztu podatkowego w walucie obcej oraz

● faktyczna zapłata, bądź uregulowanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, również

w walucie obcej.

W przypadku Spółki powyższe warunki nie zostaną spełnione. Spółka nie będzie bowiem

dokonywała faktycznego transferu środków pieniężnych w walutach obcych. Zwrot

wydatków poniesionych przez pracowników w trakcie podróży służbowej zostanie

dokonany przez Spółkę na rachunek pracownika w złotych, a nie w walucie obcej. Mając

powyższe na względzie Spółka nie będzie uprawniona rozpoznawać podatkowych różnic

kursowych na podstawie art. 15a ustawy o CIT w związku z rozliczeniem wydatków

dokonanych przez pracowników podczas podróży służbowych za pomocą kart płatniczych

(…).”
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Różnice kursowe
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r.,

znak: ILPB4/4510-1-119/16-4/ŁM

,,(…) w wyniku przeliczenia faktycznie zwracanej przez Spółkę pracownikom kwoty

należności z tytułu podróży służbowej według Kursu banku oraz przeliczenia kosztów

podróży służbowej dla celów zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów według

średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ich poniesienie może

powstać sytuacja, w której kwota faktycznie zwrócona pracownikowi przez Spółkę będzie

wyższa niż kwota zaewidencjonowana jako koszt uzyskania przychodu Spółki dla celów

podatkowych. W takiej sytuacji, zdaniem Spółki, będzie ona uprawniona do zaliczenia

różnicy powstającej w wyniku zastosowania różnych kursów walut przy rozliczeniu

delegacji do swoich kosztów uzyskania przychodów. Faktycznie bowiem poniesiony przez

Spółkę koszt delegacji będzie równy kwocie zapłaconej na rachunek pracownika obliczonej

przy zastosowaniu Kursu banku i kwota ta powinna stanowić dla Spółki jej koszt uzyskania

przychodu. (…)”
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Różnice kursowe
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r., znak: IPPB4/4511-

512/16-2/IM

,,(…) Wnioskodawca chce dokonywać zwrotu wydatków w wysokości faktycznie poniesionego przez

pracowników ciężaru ekonomicznego, w konsekwencji przedmiotowe wydatki ponoszone w walucie obcej będą

przeliczane według kursu banku, z którego pracownik korzysta, a kurs będzie prawidłowo udokumentowany

poprzez weryfikację dokumentów potwierdzających fakt pobrania środków przez pracownika z prywatnego

rachunku bankowego w szczególności przy pomocy wyciągów bankowych z prywatnego rachunku bankowego

pracownika wraz z oświadczeniem pracownika, jaka kwotę wyrażoną w walucie obcej zapłacił w określonych

okolicznościach i w jakim dniu przeznaczone na ten cel środki wypłacił z bankomatu, przedkładając jednocześnie

dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku w postaci faktury (rachunku, paragonu), wydanej przez dostawcę

usługi lub towaru nabywanych przez pracownika.W przypadku dokonywania zwrotu kosztów ponoszonych przez

pracownika w podróży służbowej przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie określają kwot

dopuszczalnego zwrotu. Zgodnie z rozporządzeniem rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane

w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej

wypłacenia. Rozporządzenie nie wskazuje jaki kurs należy zastosować do rozliczenia zagranicznej podróży

służbowej pracownika w przypadku braku wypłaty zaliczki. Przyjmując za Wnioskodawcą, mając do czynienia z

kompleksowym potwierdzeniem kwoty wydatkowanych środków, z jednej strony bowiem Wnioskodawca

pozyskuje dowód poniesienia wydatku, wystawiony przez podmiot, który dokonuje sprzedaży nabywanego przez

pracownika towaru lub usługi, z drugiej strony pracownik składa oświadczenie co do daty pozyskania gotówki z

bankomatu i potwierdza zastosowany przez bank kurs waluty poprzez wyciąg z rachunku bankowego, w

okolicznościach opisanego we wniosku zdarzenia, poprzez zastosowanie zwrotu faktycznie poniesionych i

udokumentowanych wydatków związanych z podróżą służbową w kwocie wyrażonej w polskich złotych,

pracownik otrzyma dokładnie taką kwotę jaką wydatkował. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa

stwierdzić należy, że zwrot na warunkach wskazanych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
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Różnice kursowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r., znak: ILPB4/4510-1-

119/16-4/ŁM

,,(…) W świetle powyższych przepisów różnice kursowe powstają, gdy kurs waluty obcej zastosowany do

przeliczenia wartości zdarzenia gospodarczego wyrażonego w walucie jest inny niż kurs z dnia faktycznej

spłaty zobowiązania lub należności. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody − dodatnie różnice

kursowe albo zwiększają koszty uzyskania przychodu − ujemne różnice kursowe. Zatem warunkiem zaistnienia

różnic kursowych jest łączne wystąpienie dwóch elementów:

● poniesienie kosztu podatkowego w walucie obcej oraz

● faktyczna zapłata, bądź uregulowanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, również w walucie obcej.

W przypadku Spółki powyższe warunki nie zostaną spełnione. Spółka nie będzie bowiem dokonywała

faktycznego transferu środków pieniężnych w walutach obcych. Zwrot wydatków poniesionych przez

pracowników w trakcie podróży służbowej zostanie dokonany przez Spółkę na rachunek pracownika w złotych,

a nie w walucie obcej. Mając powyższe na względzie Spółka nie będzie uprawniona rozpoznawać podatkowych

różnic kursowych na podstawie art. 15a ustawy o CIT w związku z rozliczeniem wydatków dokonanych przez

pracowników podczas podróży służbowych za pomocą kart płatniczych. (…).”
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Różnice kursowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lutego 2016 r.,

znak: IBPB-2-2/4510-89/15/NG

,,(…) Wnioskodawca zarówno koszty realizacji projektu poniesione przez pracowników w

walucie obcej, jak i koszty delegacji pracowników, w sytuacji gdy dysponuje on kwitami

potwierdzającymi zastosowany do wymiany kurs walutowy powinien wykazać przeliczając ww.

koszty na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego

dzień poniesienia kosztu. Biorąc powyższe przepisy pod uwagę stwierdzić należy, że

właściwym kursem do przeliczenia kosztu wyrażonego w walucie obcej, będzie średni kurs

NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktur potwierdzających

poniesienie kosztu. Natomiast w odniesieniu do wydatków nieudokumentowanych fakturami

lub rachunkami należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego

poprzedzającego dzień wystawienia innego dokumentu będącego podstawą ujęcia kosztu. Z

generalnej zasady wynika bowiem, że średni kurs NBP przyjmuje się z ostatniego dnia

roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, za który uważa się koszt wynikający z

otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że do przeliczenia kosztów realizacji

projektów oraz podróży służbowych pracownika Wnioskodawca powinien zastosować kurs

średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury
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Rozliczenie delegacji
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 marca 2016 r., znak: IPPB5/4510-

1256/15-2/IŚ

,,(…) W rozpatrywanej sprawie Spółki za dzień poniesienia kosztu zasadnym jest przyjęcie dnia rozliczenia delegacji.

Należy posiłkować się tu odrębnymi przepisami, a mianowicie cyt. wyżej rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy

budżetowej z tytułu podróży służbowej. W myśl § 5 ust. 1 tego rozporządzenia rozliczenie podróży służbowej

powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zakończenia podróży. Wobec tego w przypadku powrotu pracownika z

zagranicznej delegacji za datę ujęcia kosztu należy przyjąć dzień rozliczenia podróży służbowej, który powinien

nastąpić nie później niż czternastego dnia od dnia zakończenia podróży służbowej.

Tym samym, w celu zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z delegacją zagraniczną,

stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji. Przez dzień

rozliczenia podróży służbowej należy rozumieć datę złożenia przez pracownika rozliczenia kosztów podróży.

Z powyższego wynika, że Spółka do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej - w celu zaliczenia ich do

kosztów uzyskania przychodów - winna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień

ich poniesienia (co do zasady jest to dzień złożenia przez pracownika raportu wydatków poniesionych w trakcie

podróży służbowej).

W związku z przyjęciem różnych kursów do przeliczenia kwoty zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika w

trakcie podróży służbowej i do przeliczenia/obliczenia kosztów podatkowych (kursu średniego NBP z dnia

poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji) powstanie różnica. W sytuacji, gdy Spółka nie dokonuje faktycznej

zapłaty za te wydatki w walucie obcej, a jedynie realizuje zwrot tych wydatków na rzecz pracownika w złotówkach -

nie będzie to jednak różnica kursowa, którą uwzględnia się w przychodach lub kosztach podatkowych. Różnica ta na

tzw. ogólnych zasadach z art. 15 ust. 1 updop podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (powiększy lub

pomniejszy koszty uzyskania przychodów w zależności o tego jak uształtują się relacje pomiędzy kursami walut).

Koszt podatkowy zaewidencjonowany w złotych po przeliczeniu według kursu waluty zgodnie z art. 15 ust. 1 i276



Podróż zleceniobiorcy

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 r.,

znak: ILPB1/4511-1-97/15-4/AP

,,(…) Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny

należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w niniejszej sprawie w odniesieniu do diet i

zwrotu kosztów noclegów na rzecz zleceniobiorców zachodzą przesłanki do

zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b)

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).”
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Świadczenia na rzecz pracowników

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13

„Zarówno dokształcanie pracowników, jak i organizowanie spotkań (wyjazdów)

integracyjnych, ubezpieczanie pracowników czy organizowanie ich dowozu do pracy, leży

przede wszystkim w interesie pracodawców. Z ich punktu widzenia tego rodzaju działania

zwiększają atrakcyjność zatrudnienia i tym samym służą przyciągnięciu i rekrutacji

najlepszych kandydatów, podnoszą kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych, zmniejszają

absencję, a także tworzą dobrą atmosferę w zespole. (…). Obiektywne kryterium –

wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest

natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach

integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy

wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu

(konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w

postaci zaoszczędzenia wydatku. (…). udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy

szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu

przez pracownika, gdyż – pomijając w tym miejscu kryterium uniknięcia wydatku (por. pkt.

3.4.7. uzasadnienia) – nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać

indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.”
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Wyrok TK  - wnioski

Opodatkowaniu PIT będą podlegały nieodpłatne świadczenia ze strony Spółki na

rzecz pracowników, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

• świadczenie zostało spełnione za zgoda pracownika,

• świadczenie jest spełnione w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy,

• świadczenie spowodowało po stronie pracownika powstanie korzyści

majątkowej,

• wartość świadczenia jest wymierna i możliwa do przypisania każdemu

pracownikowi indywidualnie,

• świadczenie nie stanowi powierzenia pracownikowi mienia pracodawcy,

• świadczenie nie zostało zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1

ustawy o PIT.
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Wydatki reprezentacyjne.

280

Posiłki z kontrahentem – stanowisko NSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11.

„(…) podane przez spółkę wydatki związane z poczęstunkiem dla osób będących klientami, muszą być

uznane za koszt uzyskania przychodów, nie ulega bowiem wątpliwości, że stworzenie właściwego klimatu

dla prowadzonej działalności rodzi skutek w postaci zwiększenia przychodu. Jak wynika z

przedstawionego stanu faktycznego pomiędzy poniesionym wydatkiem polegającym na poczęstunku

(zarówno dostarczonym w firmie, jak i poza jej siedzibą), a osiągniętym przychodem zachodzi związek

przyczynowy. Jednocześnie wydatki te jak podano to "drobny poczęstunek oraz napoje (kawa,

herbata)" oraz "obiad lub innym posiłek na koszt zapraszającego", to nic innego jak wydatek

mieszczący się w kategorii wydatków wskazanych w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. W realiach rozpoznawanej

sprawy nie było również podstaw do wskazywania, ze w odniesieniu do tego rodzaju wydatków mogły

zachodzić podstawy do ich pominięcia, tylko ze względu na miejsce ich świadczenia. Jednocześnie wbrew

temu co przyjął sąd pierwszej instancji wydatek na zakup nie każdej usługi gastronomicznej należy

klasyfikować do kosztów reprezentacji wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów. W ocenie

Naczelnego Sądu Administracyjnego tylko wydatek na zakup tych usług gastronomicznych, których

jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlega wyłączeniu z

kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. w brzmieniu

obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. (…)”.



Wydatki reprezentacyjne.

281

Posiłki z kontrahentem – stanowisko fiscusa.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., 

sygn.: DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

„(…) nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i

art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka,

paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche),

niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia

rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników

działalności gospodarczej (…)”.



Samochód niestanowiący własności podatnika.

282

Wysokość „kilometrówki”.

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, poz. 271, ze 

zm.).

§ 2 Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu

pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.



Samochód w firmie – limit „kilometrówki”.
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Limit „kilometrówki”.

Art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a i b CIT.

Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania

przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy

zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości

przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez

właściwego ministra.



Samochód w firmie – limit „kilometrówki”.
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Wysokość „kilometrówki”.

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, poz. 271, ze 

zm.).

§ 3 ust. 1 Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.

§ 3 ust. 2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub

mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

1) 300 km - do 100 tys. mieszkańców,

2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

3) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.



Samochód w firmie – ewidencja przebiegu 
pojazdu.

285

Ewidencja przebiegu pojazdu – wymogi formalne.

Art. 16  ust 5 CIT.

Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego,

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania

osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu,

opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę

wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz

podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie

stanowią kosztu uzyskania przychodów.



Samochód służbowy wykorzystywany na 
cele prywatne.

286

Jak ustalić odpłatność?

Art. 11 ust 2a pkt 2 i 4 PIT

wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub

udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i

stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
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Dojazdy do pracy.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 10 VIII 2012 r., IPPB4/415-381/12-4/MP.

„(…) pracownicy dojeżdżający samochodami służbowymi z wyznaczonego miejsca parkowania do miejsca

wykonywania obowiązków służbowych nie uzyskują przychodów ze stosunku pracy w postaci innego

nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało im wyznaczone

przez Spółkę. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy płatnik nie dysponuje zabezpieczonym placem bądź

garażem, w którym można by bezpiecznie parkować samochody stanowiące jego własność. Zatem przydzielenie

samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie przez pracodawcę miejsca garażowania w miejscu

zamieszkania lub jego okolicy tych osób gwarantuje jego bezpieczeństwo, stałą gotowość do użytkowania i

osiągania przychodu, a tym samym dbałość o powierzone mienie (…).”
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Art. 3 ust 2 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r.

o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu

wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się

w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca

wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w

wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

2c. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego

do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy

wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.”;



Ryczałt a paliwo?
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2016

r., znak: IBPB-2-1/4511-312/16-1/HK

,,(…) w przepisach podatkowych ustawodawca zapisał, że wartość pieniężna nieodpłatnych

świadczeń przysługująca pracownikom z tytułu „wykorzystywania samochodu służbowego

na potrzeby prywatne” wynosi odpowiednio 250,00 zł lub 400,00 zł. Zatem mając powyższe

na uwadze, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego,

ryczałtowo określona wartość przedmiotowego, nieodpłatnego świadczenia będzie

obejmowała wyłącznie koszty Wnioskodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi

samochodu służbowego do celów prywatnych, a w związku z tym również do których

poniesienia Wnioskodawca będzie zobowiązany niezależnie od tego czy pracownik będzie

wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych czy też nie (koszty

ubezpieczenia, koszty eksploatacyjne, koszty serwisowania i napraw). W sytuacji, gdy

Wnioskodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo

wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie

stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy. Kwota ryczałtu określona

w ustawie nie obejmuje zatem kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód służbowy

wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika (…).”
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Garażowanie pojazdu

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2015 r. Dyrektora Izby 

Skarbowej w Katowicach (znak: IBPBII/1/4511-302/15/DP)

„W świetle wskazanego wyżej przepisu pracownicy dojeżdżający samochodami

służbowymi z miejsca zamieszkania, będącego wyznaczonym miejscem

parkowania do siedziby firmy (czy też miejsca wykonywania zadania) oraz z

siedziby firmy (czy też z miejsca wykonywania zadania) do miejsca

zamieszkania – co do zasady – nie uzyskują przychodów ze stosunku pracy w

postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania

samochodu służbowego zostało im wyznaczone przez pracodawcę zgodnie z

uregulowanymi zasadami.

Sytuacja taka występuje wówczas, gdy pracodawca nie dysponuje

zabezpieczonym placem bądź garażem, w którym mógłby bezpiecznie

parkować samochody użytkowane przez pracowników, bądź gdy wynika to z

charakteru zadań służbowych realizowanych przez pracowników.”
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Garażowanie - paliwo
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2016 r.,

znak: ITPB2/4512-403/16/RS

,,(…) Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż przydzielenie samochodu

służbowego i wyznaczenie miejsca garażowania (parkowania) w miejscu zamieszkania,

wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie będzie stanowiło przychodu

pracownika ze stosunku pracy, o ile samochód ten będzie wykorzystywany w celach

służbowych. W konsekwencji przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia

pracy nie będą generowały również przychodu ze stosunku pracy. Przychód ze stosunku

pracy nie powstaje bowiem w sytuacji gdy przejazdy z oraz do miejsca zamieszkania, a

także garażowanie (parkowanie) stanowią realizację celu służbowego jakim jest dbałość o

powierzone mienie Wnioskodawcy i umożliwiają sprawne i efektywne wypełnianie

powierzonych zadań. Zatem paliwo zużyte w związku z przejazdami pracowników, z

miejsca garażowania (parkowania) samochodu służbowego do miejsca wykonywania pracy

– o ile przejazdy nie będą służyły osobistym celom pracownika lecz stanowiły realizację

zadań służbowych – nie będzie nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem jego wartości nie można będzie

uznawać za przychód pracownika ze stosunku pracy. W konsekwencji, po stronie

Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób
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Dojazd z/do pracy
Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 lipca 2016 r.,

znak: ILPB1/4511-1-501/16-5/KF

,,(…) Z powyższego wynika, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie

może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Analogicznie realizacja obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu na

podstawie powołania, nie może powodować, że po jego stronie powstanie dodatkowy

przychód z działalności wykonywanej osobiście. W świetle przytoczonych wyżej przepisów

pracownicy oraz Prezes Zarządu dojeżdżający samochodami służbowymi z miejsca

zamieszkania, będącego wyznaczonym miejscem parkowania (garażowania) do miejsca

wykonywania obowiązków służbowych oraz z powrotem – co do zasady – nie uzyskują

przychodów odpowiednio ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście w

postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu

służbowego zostało im wyznaczone przez spółkę zgodnie z treścią zawartych umów o

użytkowaniu samochodów służbowych. (…).”
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Nowy Ład
„2a) 14 % przychodów ze świadczenia usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział

71),

c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2b) 12 % przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania

gier komputerowych w trybie on-line,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z

wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
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Nowy Ład

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały

oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie

oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex

62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU

62.03.1);”,
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CIT/PIT – nowelizacja przepisów

USTAWA 

z dnia 28 listopada 2020 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

oraz niektórych innych ustaw
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CIT/PIT – nowelizacja przepisów

Zwiększenie limitu przychodów dla obniżonej 9% stawki podatku

Obowiązuje limit 1,2 mln euro.

Zmienionym art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.

zwiększa się do 2 mln euro limit przychodów

uprawniający do stosowania obniżonej 9% stawki

podatku dochodowego.

Konsekwencją powyższej zmiany jest także

zmiana wysokości limitu wskazanego w art. 25

ust. 1g u.p.d.o.p. odnoszącym się do sposobu

kalkulacji zaliczek.

https://sip.lex.pl//document/16794608/2021-01-01?unitId=art(19)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608/2021-01-01?unitId=art(25)ust(1(g))&cm=DOCUMENT
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35) spółce nieruchomościowej – oznacza to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany

do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

a) na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa

nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co

najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość

rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do

takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł

albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień

roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
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b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka

nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku

poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów,

bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa

tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną

według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego

poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku

poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w

przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego –

przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy,

poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia

własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których

mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych,

stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów

ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a.”;
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Obowiązki spółki nieruchomościowej

Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku od dochodów ze zbycia udziałów w tzw.

spółkach nieruchomościowych z sprzedawcy na spółkę nieruchomościową ma w założeniu

służyć zwiększeniu efektywności poboru podatku dochodowego.

Rozliczenie obowiązku odbywać się będzie na zasadzie nałożenia obowiązku płatnika

podatku u źródła na spółkę nieruchomościową.

Art. 26aa u.p.d.o.p. wprowadza regulacje dotyczące obowiązku zapłaty zaliczki na podatek

w wysokości 19% przez spółkę nieruchomościową jako płatnika w związku ze zbyciem

przez nierezydenta udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub

prawa o podobnym charakterze w takiej spółce.

Dodany art. 26c u.p.d.o.p. wprowadza obowiązek ustanowienia przedstawiciela

podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych,

regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Dodane w art. 27 ust. 1e-1g u.p.d.o.p. ustanawiają obowiązek przekazania Szefowi KAS

przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających w takich spółkach

odpowiednią wysokość praw głosu, ogółu praw i obowiązków albo ogólnej liczby tytułów

uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze określonej tymi przepisami informacji.

Dodany art. 27b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. rozszerza obowiązek publikowania indywidualnych

danych podatników o spółki nieruchomościowe.
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Obowiązki spółki nieruchomościowej

Art. 27b. [Publikowanie indywidualnych danych podatników]

3. Indywidualne dane podatnika, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika;

2) wskazanie roku podatkowego;

3) informacje o wysokości:

a) osiągniętego przychodu,

b) poniesionych kosztów uzyskania przychodów,

c) osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,

d) podstawy opodatkowania,

e) kwoty należnego podatku.
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Informacja o strategii podatkowej

Art. 27c. [Podawanie do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii

podatkowej]

1. Podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i

podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za

rok podatkowy.

2. Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem

charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi

Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w

art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
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3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których

wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania

finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi

Rzeczypospolitej Polskiej,

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów

powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji

podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od

towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),
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5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na

podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub

procesu produkcyjnego.
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10) w art. 11o:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także

podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja

kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej

transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za

rok obrotowy, przekracza 100 000 zł. Przepisy art. 11k ust. 3–5, art. 11l, art. 11q ust. 1 i art.

11r stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i

spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji

innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania,

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami

prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. Przepisy art. 11k ust. 3–5, art.11l, art.

11q ust. 1 i art. 11r stosuje się odpowiednio.
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1b. Na potrzeby ust. 1a domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą

konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, o których mowa w ust. 1a, dokonuje

w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub

zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy

ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do

dochowania należytej staranności.”,

c) w ust. 2 wyrazy „Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone” zastępuje się wyrazami

„Wartość transakcji, o której mowa w ust. 1 i 1a, wyrażoną”;

11) w art. 11q po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a, lokalna dokumentacja

cen transferowych zawiera również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w

szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.”;
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12) w art. 11s w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek

niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a, w zakresie

transakcji wskazanych w tych przepisach.”;

13) w art. 11t:

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek

niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a, w zakresie

transakcji wskazanych w tych przepisach.”,

b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „niemających osobowości prawnej” zastępuje się

wyrazami „niebędących osobami prawnymi”;
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Ilekroć w ustawie jest mowa o:

wersja do 01.01.2019 r.:

rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot otrzymujący daną należność dla

własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym

podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu

podmiotowi;

wersja po nowelizacji:

rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie

następujące warunki:

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o

jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności

lub jej części,

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym

podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub

części należności innemu podmiotowi,

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli

należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność

gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio;

Zmiany w CIT i PIT 2019

w zakresie podatku u źródła
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WYROK WSA W WARSZAWIE z dnia 3 września 2019 r., sygn. III SA/Wa

2592/18

Okoliczność, że należności licencyjne pobierane są przez spółkę z siedzibą w

Szwajcarii nie zmienia faktu, że rzeczywistym odbiorcą tych należności

licencyjnych jest spółka z siedzibą poza UE, tj. spółka z siedzibą w USA.

Okoliczność ta wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 3a

u.p.d.o.p. Również z orzecznictwa TSUE wynika, że nie jest istotne kto jest

pośrednikiem w transferze należności licencyjnych, lecz istotne jest to kto jest

rzeczywistym beneficjentem tych należności. Skoro beneficjentem rzeczywistym

należności licencyjnych wypłacanych przez polską spółkę jest spółka

amerykańska nie są spełnione przesłanki omawianego zwolnienia.

Definicja rzeczywistego właściciela
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