PODWYŻSZONE KOSZTY NIE DLA WSZYSTKICH ODDELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW
Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 3 marca
2016 r. (sygn. akt II FSK 30/14), który dotyczy warunków stosowania podwyższonych kosztów
uzyskania przychodu w rozliczeniach podatku PIT.
Co do zasady prawo do stosowania podwyższonych kosztów (139,06 zł miesięcznie) przysługuje,
jeżeli miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się
zakład pracy.
NSA orzekł, że powyższy warunek nie jest spełniony i należy zastosować standardowe koszty
uzyskania przychodu (111,25 zł miesięcznie) w przypadku pracownika, który:

posiada w Polsce „miejsce zamieszkania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o PIT (jest
polskim rezydentem podatkowym),
 został czasowo oddelegowany do pracy za granicę,
 za granicą mieszka i pracuje w tej samej miejscowości.
Pisemne uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane.
Prezentowany wyrok jest istotny zarówno dla pracowników (deklarują, czy przysługuje im prawo do
zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu), jak i dla pracodawców (spoczywa na
nich obowiązek rozliczenia przychodu pracowników ze stosunku pracy oraz sporządzenia informacji
PIT-11).
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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