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WStęp

Szanowny Czytelniku!

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przysparza przed-
siębiorcom oraz księgowym wielu kłopotów. Czy PIT musi być taki proble-
matyczny? Wcale nie! Przedstawiam Ci publikację, w której eksperci w prosty 
i przyjazny sposób wytłumaczą, jak rozliczać się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych.

Dowiesz się, jakie wydatki możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodu, jakie przychody opodatkować. Sprawdzisz, w jaki sposób dokonywać 
amortyzacji oraz jak prowadzić prawidłowo podatkową księgę przycho-
dów i rozchodów. Upewnisz się ponadto, jakie deklaracje musisz wypeł-
niać przy rozliczaniu się z PIT. Nie zabraknie także najnowszych orzeczeń 
i interpretacji podatkowych.

Zapraszam do lektury!

Anna Kostecka
prawnik, redaktor serwisów dla księgowych
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OrzecznictWO

polisa ubezpieczeniowa dla pracownika w podróży 
służbowej. zobacz, czy musisz odprowadzić  

zaliczkę na pit

Załóżmy, że rozliczana przez Ciebie firma opłaca polisę ubezpieczenio-
wą dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową. Czy 
taki wydatek będzie generował dla pracownika przychód podatkowy?  
Poznaj stanowisko sądu.

Pracownik, który obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem, nie osiąga  
w związku z podróżą zagraniczną przychodu podlegającego PIT – takie 
wnioski płyną z wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1221/16).

czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła spółki planującej przeprowadzenie procesu restruktu-
ryzacyjnego. W efekcie przedsiębiorstwo miało świadczyć usługi zarówno 
na rynku polskim, jak i zagranicznym. Ponieważ spółka będzie świadczyła 
usługi także na rynku zagranicznym, to pracownicy będą często wyjeżdżali  
w podróże służbowe poza granice Polski. Wyjazdy służbowe wymagane 
będą przede wszystkim w sytuacji, gdy prowadzone będą negocjacje bizne-
sowe z kontrahentami lub potencjalnymi nowymi firmami współpracujący-
mi. Spółka zamierza wdrożyć wewnętrzną procedurę – ubezpieczenie NNW 
oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie odbywania zagranicznej po-
droży służbowej. Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej 
z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego nie będzie dla pracowników 
dobrowolne.
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Jakie były wątpliwości?

Wątpliwości dotyczyły tego, czy opłacanie kosztów polisy ubezpiecze-
niowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową bę-
dzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla pracowników, 
a tym samym, czy spółka jako płatnik będzie miała obowiązek pobierania 
i odprowadzania podatku dochodowego z tego tytułu.

Jakie stanowisko zajęły organy podatkowe?

Organ podatkowy uznał, że wykupiona przez skarżącą polisa ubezpie-
czeniowa w związku z odbywaniem przez pracowników podróży służbowej 
poza granicami kraju w części, która odnosi się do wydatków wymienionych 
enumeratywnie w przepisach ministra pracy i polityki społecznej w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej, nie stanowi dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu  
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast spółka ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika ze sto-
sunku pracy i opodatkować według skali podatkowej równowartość skła-
dek z tytułu wykupu dla pracowników wyjeżdżających w podróże służbowe 
poza granicami kraju polis ubezpieczeniowych w tym zakresie, który nie 
obejmuje wydatków wymienionych w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. 
o assistance, ubezpieczenie na wypadek śmierci, inwalidztwa, pogrzebu, 
koszt zakupu wózka inwalidzkiego itp.

Jak w sprawie orzekł sąd?

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 
który przyznał rację spółce. Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpie-
czeniowej z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego jest dla pracowni-
ków obowiązkowe i wynika z przyjętej w spółce procedury.

W konsekwencji nie powstanie dla pracowników przychód podlegający 
opodatkowaniu PIT, a na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.
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