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PRZEŁOM W OPODATKOWANIU JAZD LOKALNYCH 

 

Zwracamy Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 

dnia 14 grudnia 2015 roku (sygn. IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3), dotyczącą opodatkowania PIT 

świadczeń wypłacanych pracownikom wykorzystującym samochody prywatne do celów służbowych. 

 

Sprawa dotyczyła spółki, której pracownicy w umowach o pracę jako miejsce wykonywania pracy mają 

wskazany pewien obszar. W rezultacie podróże w ramach tego obszaru nie stanowią podróży 

służbowych w rozumieniu Kodeksu pracy, lecz tzw. jazdy lokalne. Dla celów tych przejazdów 

pracownicy wykorzystują prywatne samochody, a spółka wypłaca zryczałtowane kwoty obliczone na 

podstawie „kilometrówki”. 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął, że w takiej sytuacji kwoty wypłacane 

pracownikom: 

        są ponoszone w interesie pracodawcy, ponieważ przynoszą spółce korzyść w postaci 

efektywnego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników, 

        w rezultacie - nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. 

 

Jest to przełomowe rozstrzygnięcie w tym zakresie. Dotychczas Minister Finansów konsekwentnie 

twierdził, że po stronie pracowników należy rozpoznać przychód, który co do zasady podlega 

opodatkowaniu PIT (ze zwolnienia z opodatkowania mogła korzystać tylko bardzo wąska grupa 

podatników - pracownicy socjalni, pracownicy leśnictwa i Poczty Polskiej). 

 

Przedstawiona interpretacja daje zatem szansę na zoptymalizowanie rozliczeń PIT pracowników, 

którzy wykorzystują samochody prywatne do celów służbowych. 

 

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. 
 


