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nagrodzenia.za.czas.urlopu.oraz.ekwiwalentu.pieniężnego.
za.urlop.(Dz..U..Nr.2,.poz..14.z.późn..zm.)

u.p.d.o.f.. –.. ustawa.z.dnia.26.lipca.1991.r..o.podatku.dochodowym.
od.osób.fizycznych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2012.r..poz..361.
z.późn..zm.)

u.p.d.o.p... –.. ustawa.z.dnia.15.lutego.1992.r..o.podatku.dochodowym.
od.osób.prawnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..851.
z.późn..zm.)

u.p.t.u.. –.. ustawa.z.dnia.11.marca.2004.r..o.podatku.od.towarów.
i.usług.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2011.r..Nr.177,.poz..1054.
z.późn..zm.)

u.s.u.s.. –.. ustawa.z.dnia.13.października.1998.r..o.systemie.ubezpie-
czeń.społecznych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..121.
z.późn..zm.)
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u.ś.o.z... –.. ustawa.z.dnia.27.sierpnia.2004.r..o.świadczeniach.opieki.
zdrowotnej.finansowanych.ze.środków.publicznych.(tekst.
jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..581.z.późn..zm.)

u.w.d.g.. –.. ustawa.z.dnia.7.listopada.2014.r..o.ułatwieniu.wykonywa-
nia.działalności.gospodarczej.(Dz..U..poz..1662)

Inne

etS. –.. europejski.trybunał.Sprawiedliwości
GUS.. –.. Główny.Urząd.Statystyczny
KUP.. –.. koszty.uzyskania.przychodu
NSA. –.. Naczelny.Sąd.Administracyjny
PKWiU. –.. Polska.Klasyfikacja.Wyrobów.i.Usług
tSUe. –.. trybunał.Sprawiedliwości.Unii.europejskiej
US. –.. urząd.skarbowy
WSA. –.. Wojewódzki.Sąd.Administracyjny
ZUS. –.. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych
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KOMENTARZ





tomasz.Krywan

Rozdział 1

WYKORZYSTYWANIE SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU 
NA CELE PRYWATNE

Często się zdarza, że służbowe samochody są wykorzystywane 
przez pracowników na ich cele prywatne. W komentarzu niniejszym 
omówione zostaną skutki takiej praktyki na gruncie przepisów 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Uwagi wstępne

Samochody.służbowe.mogą.być.przez.pracowników.wykorzystywane.
na.cele.prywatne.nieodpłatnie.lub.za.odpłatnością.ustaloną.przez.praco-
dawcę.i.pracownika..W.pierwszym.przypadku.przychód.ze.stosunku.pracy.
(z.tytułu.nieodpłatnego.korzystania.ze.służbowego.samochodu.na.cele.
prywatne).powstaje.u.pracowników.zawsze.(zob..pkt.2 „Nieodpłatne ko-
rzystanie z samochodów służbowych na cele prywatne”)..W.drugim.
przypadku.przychód.ze.stosunku.pracy.(z.tytułu.częściowo.odpłatnego.
korzystania.ze.służbowego.samochodu.na.cele.prywatne).powstaje.tylko.
w.części.przypadków.(zob..pkt.3 „Odpłatne korzystanie z samocho-
dów służbowych na cele prywatne”).

Przypomnieć.przy.tym.należy,.że.pracownicy.obowiązani.są.świadczyć.
pracę.w.miejscu.wskazanym.w.umowie.o.pracę..Powoduje.to,.że.dojazd.
pracownika.do.miejsca.pracy.oraz.powrót.z.miejsca.pracy.do.domu.należą.
do.obowiązków.osobistych.pracownika..W.konsekwencji.udostępnienie.
samochodu.służbowego.na.cele.dojazdu.pracownika.z.domu.do.pracy.
(i.z.powrotem).stanowi,.co.do.zasady,.udostępnianie.tego.samochodu.na.
cele.prywatne.pracownika.
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Nie.dotyczy.to. jednak.sytuacji,.gdy.pracodawca.wyznaczy.miejsce.
parkowania.samochodu.służbowego.w.pobliżu.miejsca.zamieszkania.pra-
cowników.lub.wprost.w.miejscu.zamieszkania.pracownika.(np..w.garażu.
stanowiącym.własność.pracownika)..W.przypadkach.takich.przejazdy.
między.miejscem.parkowania.samochodu.służbowego.a.miejscem.pracy.
nie.stanowią.użytkowania.samochodu.dla.celów.prywatnych,.a.w.konse-
kwencji.nie.generują.u.pracowników.przychodu.z.tytułu.korzystania.ze.
służbowego.samochodu.na.cele.prywatne..Potwierdzają.to.organy.podat-
kowe.w.udzielanych.wyjaśnieniach,.czego.przykładem.może.być.inter-
pretacja.indywidualna.Dyrektora.izby.Skarbowej.w.Łodzi.z.dnia.31.lipca.
2014.r.,.iPtPB1/415-232/14-6/MD,.interpretacja.indywidualna.Dyrektora.
izby.Skarbowej.w.Poznaniu.z.dnia.4.sierpnia.2014.r.,.iLPB2/415-594/.
14-2/AJ.czy.interpretacja.indywidualna.Dyrektora.izby.Skarbowej.w.Ka-
towicach.z.dnia.28.sierpnia.2014.r.,.iBPBii/1/415-502/14/MŁ..W.pierwszej.
ze.wskazanych.interpretacji.czytamy,.że.„w.związku.z.wyznaczeniem.przez.
Wnioskodawcę.miejsca.parkowania.samochodu.służbowego.w.miejscu.
zamieszkania.pracownika,.przejazdy.przez.pracowników.samochodem.
służbowym.do/z.miejsca.parkowania.do.miejsca.wykonywania.pracy.–.o.ile.
nie.służą.osobistym.celom.pracowników,.lecz.wykorzystywane.są.w.ra-
mach.realizacji.zadań.służbowych.–.nie.stanowią.przychodu.ze.stosunku.
pracy.w.rozumieniu.przepisu.art..12.ust..1.ustawy.o.podatku.dochodowym.
od.osób.fizycznych,.a.zatem.ich.wartości.nie.można.uważać.za.przychód.
pracowników.z.tytułu.nieodpłatnego.świadczenia..Zatem,.Wnioskodawca.
nie.jest.zobowiązany.do.wystąpienia.w.roli.płatnika.podatku.dochodo-
wego.w.związku.z.dojazdami.pracowników.samochodami.służbowymi.do.
i.z.miejsca.wykonywania.pracy”.

2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych 
na cele prywatne

Pracodawcy.mogą.zgodzić.się.na.nieodpłatne.wykorzystywanie.przez.
pracowników.samochodów.służbowych.do.celów.prywatnych..W.przy-
padkach.takich.u.pracowników.powstają.przychody.ze.stosunku.pracy.
z.tytułu.nieodpłatnych.świadczeń,.które.pracodawcy.powinni.doliczyć.do.
„zwykłych”.przychodów.ze.stosunku.pracy.osiąganych.przez.pracowników.
(a.w.konsekwencji.uwzględnić.przy.potrącaniu.zaliczek.na.podatek.docho-
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dowy.od.przychodów.pracowników)..Jak.bowiem.wynika.z.art..12.ust..1.
ustawy.z.dnia.26.lipca.1991.r..o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.
(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2012.r..poz..361.z.późn..zm.).–.dalej.u.p.d.o.f..–.za.
przychody.ze.stosunku.pracy.uważa.się.bowiem.między.innymi.wartość.
innych.nieodpłatnych.świadczeń.

Powyższe.potwierdzają.organy.podatkowe.w.udzielanych.wyjaśnie-
niach,.czego.przykładem.może.być.interpretacja.indywidualna.Dyrektora.
izby.Skarbowej.w.Poznaniu.z.dnia.17.września.2010.r.,.iLPB1/415-733/.
10-2/iM.

Do.końca.2014.r..nie.było.przepisów.określających.zasady.ustala-
nia.wysokości.takich.przychodów..Przyjmowano.w.związku.z.tym.naj-
częściej,.że.–.zważywszy.iż.wartość.pieniężną.nieodpłatnie.świadczonych.
usług.ustala.się.najczęściej.na.podstawie.cen.rynkowych.stosowanych.
przy.świadczeniu.usług.tego.samego.rodzaju.(zob..art..12.ust..3.w.zw..
z.art..11.ust..2a.pkt.4.u.p.d.o.f.).–.ustalając.wartość.przychodu.pracowni-
ków.z.tytułu.nieodpłatnego.korzystania.z.samochodów.na.cele.prywatne,.
pracodawcy.powinni.najczęściej.brać.pod.uwagę.ceny.stosowane.przez.
firmy.zajmujące.się.wynajmem.samochodów.podobnego.rodzaju.(zob..
przykładowo.interpretacja.indywidualna.Dyrektora.izby.Skarbowej.w.Po-
znaniu.z.dnia.17.września.2010.r.,.iLPB1/415-733/10-2/iM).

Uwaga!
Z dniem 1 stycznia 2015 r. dodane zostały przepisy określające zryczałtowaną 
wysokość przychodów pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służ-
bowego do celów prywatnych. Wysokość takich przychodów – jak stanowi art. 12 
ust. 2a u.p.d.o.f. – to obecnie zawsze:
1) 250 zł miesięcznie lub 1/30 tej kwoty za każdy dzień miesiąca wykorzystywania 

samochodu służbowego do celów prywatnych – dla samochodów o pojemności 
silnika do 1600 cm3,

2) 400 zł miesięcznie lub 1/30 tej kwoty za każdy dzień miesiąca wykorzystywania 
samochodu służbowego do celów prywatnych – dla samochodów o pojemności 
silnika powyżej 1600 cm3.

3. Odpłatne korzystanie z samochodów służbowych  
na cele prywatne

często.pracodawcy.zgadzają.się.na.korzystanie.przez.pracowników.
z.samochodów.służbowych.na.cele.prywatne.za.ustaloną.przez.strony.
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