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WSTĘP

Rok 2015 przyniósł kilka istotnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Jedna z nich dotyczy obowiązku elektronicznego wysyłania do urzędu skar-
bowego większości deklaracji podatkowych. W tradycyjny sposób dokumenty mogą 
obecnie złożyć jedynie podmioty, które wypełniają zeznania za nie więcej niż 5 po-
datników. W takim przypadku zmienił się termin przekazania dokumentów do 
urzędu skarbowego. Trzeba pamiętać, aby z tego obowiązku wywiązać się do koń-
ca stycznia. Natomiast termin przekazania dokumentów dla podatników pozostał 
bez zmian.

Wraz z początkiem tego roku obowiązują też nowe zasady rozliczania służbo-
wych aut używanych prywatnie. Udostępnianie przez szefa samochodów służbo-
wych pracownikom do celów prywatnych stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie, 
którego wartość należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. Wartość 
przychodu obecnie jest ustalana w sposób ryczałtowy i zależy od pojemności sil-
nika samochodu oraz liczby dni w miesiącu, podczas których samochód był wyko-
rzystywany przez pracownika w jego prywatnych sprawach. W praktyce pojawiło 
się sporo wątpliwości związanych z wprowadzeniem tych przepisów, jak chociażby 
to, czy dotyczą one też zleceniobiorców, a także jak liczyć przychód, gdy z jednego 
samochodu korzysta dwóch pracowników itp. Odpowiedzi m.in. na takie pytania 
znajdą Państwo w tej publikacji.

Zamieściliśmy w niej wyjaśnienia dotyczące najczęstszych wątpliwości związa-
nych z PIT. Wśród nich znajdą Państwo zagadnienia związane m.in.: z ulgami podat-
kowymi, zwolnieniami, amortyzacją podatkową, kosztami uzyskania przychodów, 
przychodem podatkowym i inne.

Zapraszamy do lektury

Sylwia Maliszewska i Anna Kostecka 
z redakcji Portalu FK
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

 PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

	 rozporządzenie	
	 w	sprawie	PKPiR		 –  rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1037),

 ustawa o PIT  –  ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

	 uzpdof		 –  ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z ze zm.), 

 ustawa o CIT  –  ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),

 ustawa o VAT  –  ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),

	Ordynacja	podatkowa  –  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613),

 kp  –  ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),

 kc	 –  ustawa z 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
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PRZYCHÓD PODATKOWY

1. Przepisów dotyczących naliczania przychodu z tytułu użycia 
firmowego auta do celów prywatnych nie stosuje się do studentów

Pytanie: Zatrudniam studenta na umowę zlecenia. Wykorzystuje on samochód służbo-
wy również do celów prywatnych. Jak mam postąpić w takim przypadku? Czy obowiązuje 
go ryczałt tak jak pracownika, czy mam mu doliczyć przychód jako nieodpłatne świadczenie 
do umowy zlecenia?

Odpowiedź:	Przepis dotyczący naliczania przychodu z tytułu użycia samochodu 
służbowego do celów prywatnych odnosi się jedynie do pracowników, co oznacza, 
że nie ma obowiązku jego stosowania w odniesieniu do zleceniobiorców. W takim 
przypadku należałoby zastosować przepis dotyczący wyliczania przychodu z ty-
tułu nieodpłatnego świadczenia.

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.
Wynika to z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT.

Z kolei na podstawie art. 12 ust. 2b ustawy o PIT, w przypadku wykorzystywania 
samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świad-
czenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywat-
nych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

Proszę zwrócić uwagę, że w treści tych przepisów mowa jest o przychodzie uzy-
skiwanym przez pracownika. W związku z tym, że w ustawie o podatku docho-
dowym od osób fizycznych nie ma przepisu, który przewidywałby zastosowanie 
powyższych zasad również w odniesieniu do zleceniobiorców, to należy uznać, 
że nie istnieje obowiązek naliczania przychodu według powyższych zasad.
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Oznacza to, że w opisanej przez Panią sytuacji, należy zastosować art. 11 ust. 2a 
pkt 4 ustawy o PIT, który dotyczy sposobu wyliczania przychodu z tytułu nieodpłat-
nych świadczeń. Zgodnie z tym przepisem przychód powinien zostać ustalony na 
podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu 
rzeczy bądź praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególno-
ści ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:  
 � 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.

Podstawa	prawna:

 � art. 11 ust. 2a pkt 4, art. 12 ust. 2a, ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Jakub	Rychlik,	doradca podatkowy

2. Wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań  
to przychód z działalności

Pytanie: Wspólnicy spółki cywilnej zawarli ugodę z bankiem. Bank podjął decyzję o umo-
rzeniu wierzytelności z tytułu niezapłaconych należności w wysokości 15.000 zł. Jak należy 
rozliczyć ten przychód? Czy w PKPiR jako pozostałe przychody z tytułu prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej w dacie otrzymania informacji o zwolnieniu z długu? Czy może jako 
przychody z innych źródeł w PIT-36 na koniec roku?

Odpowiedź:	Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umo-
rzonych lub przedawnionych zobowiązań w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 
(pożyczek – art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT). Wyjątkiem jest jedynie umorzenie 
w postępowaniu układowym. 

W efekcie umorzenie spółce kredytu powoduje powstanie przychodu, który będzie 
proporcjonalnie do udziału w zysku przypisany wspólnikom (art. 8 ust. 1 ustawy o PIT).

Podstawa	prawna:	

 � art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Krzysztof	Klimek,	konsultant podatkowy
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