
PITpoint 
Magazine

Lipiec 2019

KPMG.pl



Spis treści

Samozatrudnienie „pod lupą” szczegółowych kontroli

Najczęstsze problemy z systemem e-PIT

Zerowy PIT dla młodych, czyli nowe zwolnienie  
z podatku dochodowego

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie  
od 1 lipca 2019 r. 

4

6

8

10
Nieodpłatne świadczenia dla oddelegowanych 
pracowników w świetle najnowszego orzecznictwa

Wskaźniki i stawki

12

14

PITpoint Magazine

2



Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy kolejny numer naszej 
publikacji PITpoint Magazine.

Okres wakacji dla większości podatników wcale nie 
oznacza dłuższego rozbratu z nowościami i modyfikacjami 
w przepisach podatkowych. Ostatnie tygodnie przyniosły 
bowiem wiele ciekawych zmian, w szczególności 
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym, na łamach bieżącego numeru 
magazynu odnosimy się m.in. do mającej wejść w życie 
z dniem 1 sierpnia br. ustawy wprowadzającej tzw. 
„zerowy PIT” dla młodych.

Analizujemy również kwestie związane z pracowniczymi 
planami kapitałowymi. PPK to dobrowolny i w pełni 
prywatny system długoterminowego oszczędzania, 
do którego część pracodawców i pracowników przystąpiła 
już z dniem 1 lipca br.

W tym wydaniu magazynu przyglądamy się sytuacji 
osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą na kanwie ostatnich informacji o potencjalnie 
rozpatrywanym narzędziu, które miałoby służyć organom 
do weryfikacji czy dana działalność faktycznie pozwala 
na preferencyjne formy opodatkowania.

Zachęcamy także do zapoznania się z najczęstszymi 
problemami związanymi z system e-PIT, z którymi 
w tym roku borykali się podatnicy, jak również 
kwestią opodatkowania przychodów z nieodpłatnych 
świadczeń udostępnianych przez pracodawcę dla osób 
oddelegowanych.

Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia pomogą 
Państwu w ocenie swoich obowiązków podatkowych oraz 
konsekwencji jakie z nich płyną.
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Samozatrudnienie  
„pod lupą”  

szczegółowych  
kontroli 

W ostatnim czasie „gorącym” tematem dla podatników 
jest podejście organów podatkowych do osób, które 
prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. 
Dyskusję na ten temat wzmogły doniesienia medialne 
o potencjalnie rozpatrywanym narzędziu, które 
miałoby służyć organom do weryfikacji czy dana 
działalność faktycznie pozwala na preferencyjne formy 
opodatkowania, czy też powinna być kwalifikowana 
jako stosunek pracy i konsekwentnie opodatkowana 
z zastosowaniem progresywnych, ogólnych zasad 
opodatkowania.

Spore obawy wśród podatników spowodowały 
doniesienia medialne na temat planowanych przez 
Ministerstwo Finansów działań w zakresie wdrażania 
kolejnych regulacji dotyczących działań kwalifikowania 
dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, 
lub też w zakresie stosowania pomocniczych kryteriów 
pozwalających na weryfikację zasadności takiej 
kwalifikacji. Organy podatkowe nie wycofują się jednak 
ze wzmożonej kontroli osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Kontrole mają mieć na celu sprawdzenie, 
czy uzyskiwane dochody faktycznie pochodzą 
z prowadzonej działalności, a nie ze stosunku pracy, 
który powinien zostać ustalony na podstawie realnie 
spełnianych przesłanek.
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Organy podatkowe dysponują coraz to szerszym 
wachlarzem narzędzi pomocnych w takiej weryfikacji. 
Jednym z nich jest Jednolity Plik Kontrolny, dzięki 
któremu można zweryfikować liczbę kontrahentów 
danego podmiotu oraz poziom (i zmienność) 
uzyskiwanych przychodów.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów dopuszczają 
również sytuacje, w których samozatrudnienie mogłoby 
być kwalifikowane jako schemat podatkowy na gruncie 
przepisów o MDR. Do takiej sytuacji doszłoby jednak 
dopiero wtedy, gdy przychody lub koszty, albo wartość 
aktywów przekraczałyby rocznie 10 mln euro, lub wartość 
udostępnienia (schematu) przekraczałaby 2,5 mln 
euro. Limity te należy co do zasady odnieść bądź to do 
osoby samozatrudnionej, bądź też do podmiotu z nią 
współpracującego – w sytuacji, gdy samozatrudnienie 
byłoby konstrukcją „sztuczną”.

Należy zauważyć, że już od wielu lat na gruncie 
ustawy o PIT funkcjonują przepisy pozwalające 
organom podatkowym ocenić czy dana sytuacja może 
być kwalifikowana jako prowadzenie działalności 
gospodarczej. Wyznacznikiem są negatywne przesłanki 

wskazane w ustawie, zgodnie z którą za pozarolniczą 
działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki:

1)  odpowiedzialność wobec osób trzecich 
za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, 
z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie 
czynów niedozwolonych, ponosi zlecający 
wykonanie tych czynności;

2)  są one wykonywane pod kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez 
zlecającego te czynności;

3)  wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka 
gospodarczego związanego z prowadzoną 
działalnością.

Pocieszającym dla podatników faktem jest, że w zakresie 
kwalifikacji podatkowej samozatrudnienia nadal 
wydawane są pozytywne interpretacje indywidualne. 
Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora 
KIS wydana 10 maja 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-
1.4011.155.2019.1.MD). W sytuacji będącej przedmiotem 
wydanej interpretacji, w umowie pomiędzy stronami 
określono miejsce świadczenia usług wykonywanych 
przez danego specjalistę. Jednocześnie specjalista 
świadczący usługę oświadczał, że ponosi ryzyko 
prowadzenia działalności gospodarczej. Nie był przy tym 
podporządkowany zleceniodawcy oraz ponosił pełną 
odpowiedzialność na zasadach wynikających z Kodeksu 
cywilnego.

W odniesieniu do tak opisanego stanu faktycznego, organ 
interpretacyjny odstąpił od przedstawienia uzasadnienia 
i w całości zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym 
przez wnioskodawcę, tj. z uznaniem, że przysporzenie 
majątkowe uzyskiwane przez specjalistów na podstawie 
umów współpracy, zawartych przez strony, stanowi 
przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej 
takich osób. Do podobnych wniosków Dyrektor KIS 
doszedł wydając interpretacje indywidualne o sygn. 
0112-KDIL3-1.4011.80.2018.1.KF oraz 0113-KDIPT2-
3.4011.31.2018.1.MS w odniesieniu do innych stanów 
faktycznych.

Leszek  
Marciniak
Młodszy menedżer w zespole 
ds. PIT w KPMG w Polsce
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W tym roku podatnicy w Polsce po raz pierwszy mieli 
okazję skorzystać z usługi e-PIT, wprowadzonej jako 
rewolucyjne ułatwienie w składaniu zeznań podatkowych. 
Poza oczywistymi zaletami wprowadzonej usługi, nie 
sposób jednak nie zauważyć pewnych niedociągnięć w jej 
funkcjonowaniu.

Przypomnijmy, że w sytuacji w której podatnik złożył 
własnoręcznie przygotowane zeznanie podatkowe, 
powinno mieć ono pierwszeństwo przed zeznaniem 
podatkowym złożonym automatycznie w systemie e-PIT. 
Dotyczy to przede wszystkim tych sytuacji, w których 
przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt 
zeznania nie uwzględniał wszystkich źródeł dochodu 
podatnika, w szczególności dochodów pochodzących 
z zagranicznych źródeł.

Przykład: Pracownik polskiej spółki zostaje 
oddelegowany do wykonywania pracy za granicą. 
Poza wynagrodzeniem otrzymywanym od polskiego 

pracodawcy, otrzymuje również szereg świadczeń 
lokalnych bezpośrednio od spółki przyjmującej. 
Zgodnie z polskimi przepisami, zagraniczna spółka 
nie ma obowiązku raportowania do polskich organów 
podatkowych wysokości przekazanego dochodu z tego 
tytułu. W efekcie MF przygotowując projekt zeznania 
podatkowego opiera się wyłącznie o informację PIT-11, 
wystawioną przez polską spółkę, nie uwzględniając 
dochodów otrzymanych przez podatnika za granicą.

Obserwujemy obecnie sytuacje, w której urzędy skarbowe 
wysyłają do podatników wezwania do zapłaty podatku 
wyliczonego w oparciu o przygotowane przez MF zeznanie 
podatkowe, podczas gdy podatnik niezależnie złożył 
zeznanie podatkowe, które skutkuje inną wysokością 
zobowiązania podatkowego. Wynika to z faktu, że urzędy 
skarbowe nie odnotowały jeszcze wpływu zeznań 
podatkowych złożonych własnoręcznie przez podatników, 
które powinny mieć pierwszeństwo. W efekcie 

Najczęstsze problemy  
z systemem e-PIT
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konieczne jest niestety składanie dodatkowych wyjaśnień 
do urzędów skarbowych, w przeciwnym wypadku 
urząd skarbowy może bowiem rozpocząć dochodzenie 
należności wynikającej z zeznania przygotowanego 
w systemie e-PIT na drodze egzekucji administracyjnej.

Innym problemem, który można zaobserwować 
w funkcjonowaniu systemu e-PIT, jest automatycznie 
przygotowywanie zeznań podatkowych w oparciu 
o informację PIT-8C dla osób o ograniczonym obowiązku 
podatkowym w Polsce (nierezydent podatkowy). 
Przypomnijmy, że co do zasady, zgodnie 
z postanowieniami funkcjonujących umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania podpisanych między Polską 
a innymi krajami, dochody z zysków kapitałowych (np. 
sprzedaż akcji, papierów wartościowych itp.) podlegają 
opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji podatkowej.  
Tymczasem system e-PIT przygotował dla takich 
osób formularze PIT-38 z zadeklarowanym dochodem 
z kapitałów pieniężnych i również w tych wypadkach 
urzędy skarbowe wzywają do zapłaty należności 
wynikających z przygotowanych automatycznie zeznań 
podatkowych. Jest to tym bardziej zastanawiające w tych 
sytuacjach, w których urząd skarbowy posiadał już 
wcześniej informację o zagranicznym adresie zamieszkania 
i statusie rezydencji podatnika, a więc system e-PIT 
powinien prawidłowo ocenić konieczność składania zeznań 
podatkowych w Polsce przez nierezydentów osiągających 
dochody z kapitałów pieniężnych.

Przykład: Podatnik, będący polskim nierezydentem 
podatkowym sprzedał w danym roku podatkowym 
akcje za pośrednictwem polskiego domu maklerskiego. 
Dom maklerski, działając w roli płatnika podatku 

wystawił informację PIT-8C ze wskazaniem polskiego 
adresu zamieszkania i osiągniętym dochodem/stratą 
ze sprzedaży papierów wartościowych. W oparciu 
o przesłaną informację PIT-8C, MF przygotował 
projekt zeznania podatkowego PIT-38 ze wskazanym 
dochodem/stratą. W rezultacie w systemie e-PIT 
widnieje zeznanie podatkowe do złożenia, którego 
podatnik nie jest zobowiązany. Jeżeli podatnik nie 
podejmie żadnego działania, czyli nie odrzuci zeznania 
zostanie ono automatycznie uznane za złożone z dniem 
30 kwietnia.

Może więc dojść do sytuacji, w której w systemie zostanie 
złożone zeznanie podatkowe mimo faktu, że podatnik nie 
ma obowiązku składania deklaracji i nie jest świadomy 
faktu złożenia takiego zeznania. W rezultacie konieczne 
będzie złożenie odpowiedniej korekty takiego zeznania 
podatkowego wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami 
do urzędu skarbowego.

7

Piotr Hanuszewski 
Starszy konsultant w dziale 
doradztwa podatkowego 
w zespole ds. PIT w KPMG 
w Polsce
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W dniu 24 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę 
z dnia 4 lipca o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza 
zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych 
niektórych przychodów otrzymanych przez podatnika 
do ukończenia 26. roku życia.

Omawiane zwolnienie (tzw. „zerowy PIT”) dotyczy 
przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku 

pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) 
oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez 
osoby do 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym 85 528 PLN czyli do wysokości 
górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej 
wynoszącej 18%.

Niektóre spośród państw Unii podjęły już, jakiś czas temu, 
starania mające zaradzić temu zagadnieniu. Przykładowo 
w Belgii, studenci zarabiający mniej niż 7.750 EUR 

Zerowy PIT dla młodych, czyli 
nowe zwolnienie z podatku 
dochodowego
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zwolnieni są w całości z podatku dochodowego. 
We Francji zwolnione od podatku dochodowego 
są wynagrodzenia otrzymywane przez uczniów 
i studentów do ukończenia 25. roku życia, o ile nie 
przekroczą one trzykrotności minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia. 

Wprowadzony przez polskiego ustawodawcę limit, 
w pełnej wysokości będzie miał zastosowanie 
do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Z uwagi 
na planowane wejście w życie ustawy nowelizującej 
od 1 sierpnia br., w odniesieniu do przychodów 
uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 
35 636,67 PLN.

Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia 
jeszcze w trakcie 2019 r. będzie przedłożenie pracodawcy 
przez pracownika oświadczenia, o objęciu jego dochodów 
w całości zwolnieniem z podatku dochodowego do 
wysokości limitu. Jednak nawet jeśli pracownik takiego 
oświadczenia nie złoży, to pobrane przez płatnika zaliczki 
na podatek zostaną mu zwrócone przy rozliczeniu 
zeznania podatkowego PIT za 2019 r.

Zmiany w przepisach ustawy PIT nie wpłyną na sposób 
obliczania składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. Jednakże składek ZUS obliczonych 
od przychodu zwolnionego z podatku nie będzie można 

odliczać w kolejnych okresach od dochodu, a składek 
zdrowotnych obliczonych od tego przychodu – nie będzie 
można odliczać od podatku.

Należy również zaznaczyć, iż do katalogu przychodów, 
które nie zostały objęte nowym zwolnieniem należą 
przysporzenia z tytułu m.in.:

-  umowy o dzieło;

-  prowadzenia działalności gospodarczej;

-  zasiłku dla bezrobotnych, chorobowego, 
macierzyńskiego i rehabilitacyjnego;

-  otrzymanych odpraw lub odszkodowań 
za skrócenie okresu wypowiedzenia oraz 
za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę;

-  części stypendiów;

- praktyk absolwenckich.

Ustawodawca wykluczając powyższe kategorie 
przychodów uzasadnia to m.in. tym, że w przypadku 
umowy o dzieło, podatnik może skorzystać z 50% 
kosztów uzyskania przychodu, a przy prowadzeniu 
działalności jest możliwość skorzystania z dobrodziejstw 
podatku liniowego, do czego z kolei nie mają prawa 
pracownicy.

Co jednak najważniejsze i najbardziej interesujące 
to kwestia ile po wprowadzeniu nowych przepisów 
zyskają podatnicy? 

Najwięcej zyskają osoby zarabiające w górnych 
granicach pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 
85 tys złotych. Osoby te mogą bowiem liczyć, że dzięki 
wprowadzonemu zwolnieniu, „w kieszeni” zostanie 
im dodatkowa miesięczna wypłata. Osoby zarabiające 
na poziomie wynagrodzenia minimalnego mogą 
według szacunków rządu liczyć na dodatkowe środki 
odpowiadające wysokości 2/3 ich miesięcznej pensji.

Zmiany obejmą swoim zasięgiem ok. 2 miliony polskich 
podatników.

9

Krzysztof Wojtas 
Konsultant w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce 

PITpoint Magazine



10

Najwięksi pracodawcy, tj. zatrudniający na dzień 31 grudnia 
2018 r. co najmniej 250 osób, mogą utworzyć Pracownicze 
Plany Kapitałowe (PPK) już od lipca, a najpóźniej mają na to 
czas do października. Co pół roku aż do początku 2021 r. krąg 
podmiotów obowiązanych do utworzenia PPK będzie się 
poszerzał. 

CZYM SĄ PPK I CZY OPŁACA SIĘ W NICH 
OSZCZĘDZAĆ?

PPK są odpowiedzią na prognozowany spadek wydolności 
polskiego systemu emerytalnego i mają wesprzeć 
dotychczasowe źródła finansowania przyszłych emerytur. 
Co do zasady, po stronie pracodawcy istnieje obowiązek 
wprowadzenia PPK, sam udział osób zatrudnionych jest 
jednak dobrowolny. Niektóre podmioty są zwolnione 
od obowiązku tworzenia PPK, przede wszystkim są to 
podmioty, które prowadzą już u siebie PPE (Pracowniczy 
Program Emerytalny).

Wpłaty na PPK są finansowane zarówno przez samego 
uczestnika, jak i przez pracodawcę. Zgromadzone środki 
stanowią prywatną własność uczestnika, ale zarządzane 
są przez instytucję finansową wybraną przez pracodawcę. 
Na wypadek śmierci, przechodzą do wybranej przez 
uczestnika osoby lub osób albo podlegają dziedziczeniu 
na zasadach ogólnych.

Pracownicze 
Plany 
Kapitałowe 
weszły w życie 
od 1 lipca 2019 r.  
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Uczestnikami PPK mogą być przede wszystkim pracownicy 
oraz osoby fizyczne powyżej 18. roku życia wykonujące 
pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia. Dodatkową przesłanką jest 
podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami PPK nie mogą być 
w szczególności osoby, które wykonują pracę na podstawie 
umowy o dzieło, młodociani oraz osoby powyżej 70. roku 
życia.

PPK finansowane są z trzech źródeł. 
Po pierwsze, finansowane są przez samego uczestnika 
z wpłaty podstawowej, która wynosi, co do zasady, 2% 
wynagrodzenia oraz dobrowolnej wpłaty dodatkowej 
w wysokości do 2% wynagrodzenia. Po drugie, podmiot 
zatrudniający dokonuje wpłaty podstawowej w wysokości 
1,5% wynagrodzenia oraz dobrowolnej wpłaty dodatkowej 
wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Po trzecie, z budżetu 
państwa finansowana jest wpłata powitalna w wysokości 
250 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa jest 
zobowiązania do kierowania się pewnymi zasadami. Przede 
wszystkim, musi zważać na interes uczestników PPK, 
a ponadto musi dążyć do osiągnięcia bezpieczeństwa 
i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegać zasad 
ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Instytucje finansowe 
muszą być umieszczone w ewidencji PPK, co jest możliwe 
tylko po spełnieniu określonych warunków, gdzie jednym 
z nich jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia 
w zarządzaniu określonymi funduszami.

Możliwe są dwa rodzaje rozporządzeń z konta PPK: wypłata 
oraz zwrot. Wypłata środków, co do zasady, nie wiąże się 
z jakimkolwiek potrąceniem i najczęstszym przypadkiem, 
kiedy będzie miała miejsce jest ukończenie 60 lat. Tytułem 
zwrotu można otrzymać wypłatę środków praktycznie 
w każdym momencie, jednak wiąże się to ze stratą po stronie 
uczestnika PPK. Poza tym, że uczestnik będzie zobowiązany 
zapłacić podatek, to wypłata środków łączy się z określonymi 

potrąceniami, m.in. należy zwrócić do budżetu państwa 
100% środków otrzymanych tytułem wpłaty powitalnej 
i wpłat rocznych.

Wypłaty z PPK są zwolnione z podatku dochodowego 
od osób fizycznych m.in. w sytuacji, gdy wypłata ratalna 75% 
zgromadzonych środków będzie trwała co najmniej 10 lat. 
W przeciwnym wypadku, środki zgromadzone w ramach PPK 
podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.

W czerwcu miała miejsce nowelizacja przepisów o PPK. 
Najważniejszą zmianą jest zniesienie limitu 30-krotności 
podstawy wpłat do PPK. Ponadto, wprowadzony został 
maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania 
na wszystkie rachunki PPK danego uczestnika do wysokości 
50 000 dolarów amerykańskich. Ustawa wprowadziła 
również szereg innych zmian jak np. poszerzenie katalogu 
osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK.

Nasuwa się pytanie, jak na tle systemu emerytalnego 
przedstawiają się PPK i czy warto w nich uczestniczyć? 
Pytanie to należy pozostawić każdemu do indywidualnej 
rozwagi, niemniej jednak PPK jest ciekawą alternatywą 
dobrowolnego oszczędzania na emeryturę obok 
Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, 
Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Pracowniczego 
Planu Emerytalnego, które zachęcają do oszczędzania 
poprzez ulgi podatkowe. Skala uczestnictwa w tych 
programach jest jednak dość niska. Czy w przypadku PPK 
będzie tak samo? O tym już niedługo się przekonamy.

Sebastian Kałuża 
Konsultant w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce

PITpoint Magazine
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Czy zapewnienie pracownikowi noclegu w trakcie podróży 
służbowej generuje dla tego pracownika przychód czy 
nie? Do tej pory pracodawcy mogli spać spokojnie, gdyż 
co do zasady sądy administracyjne stały na jednolitym 
stanowisku, że pracownik oddelegowany do pracy za granicą 
nie ma przychodu z tytułu zapewnionego mu bezpłatnego 
noclegu. Przełom przyniósł rok 2018, kiedy pojawiło się 
sporo wyroków stojących w kontrze do pozytywnej linii 
orzeczniczej.

W przełomowym wyroku NSA (sygn. akt II FSK 799/18) 
skład orzekający uznał, że oddelegowani pracownicy powinni 
płacić podatek dochodowy od osób fizycznych od nadwyżki 
ponad 500 zł miesięcznie. Dlaczego? Ponieważ wzięto pod 
uwagę orzecznictwo Sądu Najwyższego, które dotyczyło 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne . W tymże 
wyroku, odniesiono się do słynnego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, który różnicując świadczenia opodatkowane 
od nieopodatkowanych, jako jedno z kryteriów wyróżnił 

to, w czyim interesie są one spełnianie – jeśli w interesie 
pracodawcy – PIT-u nie ma, jeśli w interesie pracownika – PIT 
się należy . Sąd Najwyższy uznał, że zapewnienie kwatery 
oddelegowanemu nie leży wyłącznie w interesie pracodawcy 
i że obowiązkiem zatrudniającego wynikającym z przepisów 
prawa pracy jest zapewnienie godziwego wynagrodzenia, 
a nie noclegu. W konsekwencji uznano, że tego typu 
świadczenie powinno wchodzić w podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

NSA uznał, że skoro SN stoi na stanowisku, że tego 
typu świadczenie stanowi podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podejście 
podatkowe winno iść w tym samym kierunku, bo przychód 
powstaje z tego samego stosunku (stosunku pracy). 
Co więcej, skoro zdaniem SN udostępniane lokum nie jest 
narzędziem pracy, ale służy zaspokojeniu pozapracowniczych 
potrzeb życiowych (socjalnych), tym bardziej nie ma podstaw 

Nieodpłatne świadczenia dla 
oddelegowanych pracowników  
w świetle najnowszego orzecznictwa 
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by na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych 
zajmować odmienne stanowiska.

NSA uznał także, że gdyby intencją ustawodawcy byłoby 
całkowite zwolnienie darmowych noclegów z opodatkowania, 
nie wprowadzałby w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych limitowanego do 500 zł zwolnienia 
podatkowego (art. 21 ust 1 pkt 19 ustawy o PIT). 

Listopadowy wyrok NSA wprowadził małe zamieszanie 
wśród pracowników i pracodawców, gdyż do tej pory, 
uznając noclegi dla pracowników za całkowicie zwolnione 
z opodatkowania, powoływano się na wyrok TK. 
Ten argument odpadł, gdyż w omawianym wyroku 
bezpośrednio skład orzekający odniósł się do wyroku 
TK i uznał, że w tej sprawie nie znajduje on zastosowania. 
Powoduje to rozbieżność w aktualnym orzecznictwie sądów 
administracyjnych, co nie jest wyjątkowym zjawiskiem dla 
polskiego systemu podatkowego, lecz wzbudza wśród 
zainteresowanych konsternację i niepewność.

W dniu 20 marca 2019, warszawski WSA wydał wyrok 
(sygn. akt III SA/Wa 971/18), który jest korzystny dla 
oddelegowanych pracowników. Skład orzekający 
uznał, że zakwaterowanie w miejscu budowy wiąże 
się z niedogodnością pracy, a nie przysporzeniem. Nie 
ma więc podstaw, by traktować takie świadczenie jako 
przysporzenie majątkowe.

To wpisuje się z kolei w linię orzeczniczą wojewódzkich 
sądów administracyjnych. W innym wyroku WSA w Łodzi 
stanął na stanowisku, że zleceniobiorcy nie muszą płacić 
PIT od darmowego noclegu, bo leży on w interesie 
zleceniodawcy, który z tego tytułu czerpie korzyści 
ekonomiczne (sygn. akt I SA/Łd 406/18). Skład orzekający 
wprost poruszył ten temat wskazując, że jeżeli bez 
zakwaterowania zleceniobiorców świadczenie usług na rzecz 
zleceniodawcy byłoby niemożliwe, to wydatki na zapewnienie 
noclegów są poniesione w interesie zleceniodawcy i to jemu 
przynoszą konkretną i wymierną korzyść. W konsekwencji 
w tej sytuacji u zleceniobiorców nie powstaje przychód.

I w tym miejscu dochodzi do rozbieżności, bo w podobnych 
sprawach NSA  uznał, że wartość ponoszonych przez agencje 
pracy tymczasowej kosztów noclegów dla zleceniobiorców 
stanowi dla nich przychód podatkowy z działalności 
wykonywanej osobiście. W konsekwencji przychód ten 
w całości podlega opodatkowaniu. 

W chwili obecnej mamy więc do czynienia z sytuacją, 
w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje 
negatywne interpretacje dla podatników, wskazujące 
na konieczność rozpoznania po stronie pracowników 
przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnych świadczeń. 
Interpretacje te są następnie uchylane przez sądy 
administracyjne I instancji. Z takim liberalnym podejściem 
nie zgadza się z kolei NSA. Ponieważ tak spore rozbieżności 
pojawiły się dopiero w ostatnich miesiącach, należy 
oczekiwać, że linia orzecznicza NSA będzie się w tej kwestii 
kształtowała. Tak jak w przypadku pakietów medycznych 
czy kosztów imprez integracyjnych, i tu będziemy musieli 
poczekać kilkanaście miesięcy na ugruntowanie się linii 
orzeczniczej. Rozwiązaniem może być nowelizacja przepisów 
podatkowych, która tak jak w przypadku programów 
motywacyjnych, zakończy spór między fiskusem a sądami 
i udzieli jasnych odpowiedzi podatnikom.

Na boku rozważań, warto wskazać, że w ostatnich dniach 
ukazała się negatywna interpretacja indywidualna  Dyrektora 
Krajowej Informacji Skarbowej, który uznał, że wartość 
zakwaterowania stanowi dla zleceniobiorców z Ukrainy 
przychód w rozumieniu polskich przepisów podatkowych, 
od którego płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek 
na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. 
I w tym przypadku sprawa znajdzie swój finał zapewne 
w sądzie.

Mateusz Wąsik 
Menedżer w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce
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Wskaźniki 
i stawki

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi

ponad do

- 85.528 zł 18%

minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł - 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki 

ponad 85.528 zł

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub 
zeznaniuponad do

8.000 zł 1.440 zł

8.000 zł  13.000 zł 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]

13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł

85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie 
obliczania zaliczek na podatekponad do

85.528 zł 556,02 zł

85.528 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

SKALA PODATKOWA W 2019 R.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).
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Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 nie więcej niż 1.335,00

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 

pracy oraz pracy nakładczej 

z każdego z tych 
stosunków 111,25

łącznie nie więcej niż 
2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy 
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika 
jest położone poza miejscowością, w której znajduje się 

zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

139,06 łącznie nie więcej niż 
1.668,72

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 
pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub 
czasowego zamieszkania pracownika jest położone 

poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 
a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

z każdego z tych 
stosunków

139,06

łącznie nie więcej niż 
2502,56

Samochód Kwota ryczałtu

o pojemności silnika do 1.600 cm3 250 zł miesięcznie

o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3 400 zł miesięcznie

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

KWOTY RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW SAMOCHODÓW 
SŁUŻBOWYCH DO CELÓW PRYWATNYCH

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 ww. kwot.

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 
jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według ww. zasad 
i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Podstawa prawna: Art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Stawka za 1 km przebiegu:

a) samochodu osobowego 

– o poj. skok. do 900 cm3 0,5214 

– o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358 

b) motocykla 0,2302 

c) motoroweru 0,1382 

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU

Podstawa prawna: 
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.).

PITpoint Magazine



16

Dieta (pełna) 30,00 zł 

Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł 

Ryczałt na dojazdy (20% diety) 6 zł 

RYCZAŁTY PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU PODRÓŻY KRAJOWEJ

Podstawa prawna: 
Art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1509 ze zm.).

* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych 
składek, który w 2019 r. wynosi 142 950 zł (M.P. z 2018 r. poz. 1185).

** Stopa procentowa tej składki ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.11.2002 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1005 z późn. zm.)

*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze.

**** Część składki FP, w wysokości 0,15 p.proc. przeznaczona jest na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat.

Rodzaj ubezpieczenia
Sposób finansowania

pracodawca pracownik Razem

Emerytalne* 9,76% 9,76% 19,52%

Rentowe* 6,50% 1,50% 8,00%

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)*/*** 1,50% – 1,50%

Chorobowe – 2,45% 2,45%

Wypadkowe** 0,67%-3,33% – 0,67%-3,33%

Fundusz Pracy (FP)**** 2,45% – 2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (FGŚP) 0,10% – 0,10%

Razem (do 142 950 zł) 19,48%-22,14% 13,71% 33,19%-35,85%

Razem (powyżej 142 950 zł) 3,22%-5,88% 2,45% 5,67%-8,33%

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

PITpoint Magazine



Publikacje

Zniesienie limitu składek 
ZUS z perspektywy firm 
działających w Polsce

Polski system podatkowy 
wg uczestników IX 
Kongresu Podatków 
i Rachunkowości KPMG 

Roczne zeznania 
podatkowe 
Polaków PIT 2018

Frontiers in tax 
Czerwiec 2019

Oddelegowanie 
pracownika 
za granicę 

Podatkowe 
Podsumowanie 
Tygodnia (podcast)

PITpoint Magazine

© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.17

https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2018/03/raport-zniesienie-limitu-skladek-zus-z-perspektywy-firm-dzialajacych-w-polsce.html
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2018/02/raport-kpmg-polski-system-podatkowy-wg-uczestnikow-viii-kongresu-podatkow-i-rachunkowosci-kpmg.html
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2018/04/raport-roczne-zeznanie-podatkowe-polakow-pit-2017.html
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2016/03/frontiers-in-tax-polish-edition.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/02/pl-Oddelegowanie-Pracownikow-Broszura-KPMG-2018.pdf
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2016/04/podatkowe-podsumowanie-tygodnia.html


Znajdź nas:
kpmg.pl

youtube.com/kpmgpoland
facebook.com/kpmgpoland

twitter.com/kpmgpoland
linkedin.com/company/kpmg_poland

instagram.com/kpmgpoland
pinterest.com/kpmgpoland

Kontakt
KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A 
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

Andrzej Marczak
Doradztwo podatkowe
Partner
E: amarczak@kpmg.pl
T: +48 22 528 11 76

Mateusz Kobyliński
Doradztwo podatkowe
Partner
E: mkobylinski@kpmg.pl
T: +48 22 528 11 91

Grzegorz Grochowina
Doradztwo podatkowe
Starszy menedżer
E: ggrochowina@kpmg.pl
T: +48 12 424 94 90

© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian 
zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte 
są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. kpmg.pl

Biura KPMG w Polsce

Warszawa
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

Poznań
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
T: +48 61 845 46 00
F: +48 61 845 46 01
E: poznan@kpmg.pl

Gdańsk
al. Zwycięstwa 13A 
80-219 Gdańsk 
T: +48 58 772 95 00
F: +48 58 772 95 01
E: gdansk@kpmg.pl

Kraków
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
T: +48 12 424 94 00
F: +48 12 424 94 01
E: krakow@kpmg.pl

Wrocław
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław
T: +48 71 370 49 00
F: +48 71 370 49 01
E: wroclaw@kpmg.pl

Katowice
ul. Francuska 36
40-028 Katowice
T: +48 32 778 88 00
F: +48 32 778 88 10
E: katowice@kpmg.pl

Łódź
ul. Składowa 35
90-127 Łódź
T: +48 42 232 77 00
F: +48 42 232 77 01
E: lodz@kpmg.pl

http://kpmg.pl

	MLI – rewolucja czy ewolucja?
	Wartość ryczałtu za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych uwzględnia również ...
	Twój e-PIT – nowe zasady składania zeznań podatkowych PIT od 2019 roku
	Szerszy katalog uprawnionych do stosowania kosztów autorskich
	Wskaźniki i stawki
	Spis treści
	ulga na start a składki ZUS

	Button 71: 
	Button 105: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	next page 6: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 107: 
	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	next page 7: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	next page 1: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	next page 3: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 113: 
	Button 114: 
	Button 115: 
	next page 5: 
	Button 99: 
	Button 100: 
	Button 101: 
	Button 116: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 118: 
	Button 104: 
	Button 106: 
	Button 119: 
	Button 1010: 
	Button 1011: 
	Button 120: 
	Button 1012: 
	Button 1013: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 70: 
	Button 73: 
	Button 74: 


