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SFINANSOWANIE PRZEZ PŁATNIKA ZALEGŁYCH SKŁADEK ZUS NIE KREUJE PRZYCHODU 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 

dnia 27 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 1891/13), zgodnie z którym sfinansowanie przez 

płatnika zaległych składek ZUS w części przypadającej na osobę ubezpieczoną nie prowadzi do 

powstania po stronie tej osoby przychodu opodatkowanego PIT. 

 

NSA orzekł, że: 

        wpłacenie składek ZUS po terminie oznacza jedynie wywiązanie się przez spółkę z własnych 

obowiązków jako płatnika składek, 

        po stronie osób ubezpieczonych nie dochodzi z tego tytułu do powstania przysporzenia 

majątkowego, podlegającego opodatkowaniu PIT. 

 

W praktyce wyrok NSA oznacza możliwość zoptymalizowania rozliczeń PIT po stronie osób 

ubezpieczonych w sytuacji, gdy płatnik wykrył nieprawidłowości w rozliczeniach ZUS za minione 

okresy i samodzielnie sfinansował zaległe składki. Należy jednak podkreślić, że przedstawiony wyrok 

to dotychczas jedyne rozstrzygnięcie, w którym zostało zaprezentowane stanowisko tak korzystne dla 

podatników PIT. Zgodnie z jednolitą, negatywną linią interpretacyjną Ministra Finansów, zaległe 

składki ZUS opłacone przez płatnika za osoby ubezpieczone (np. pracowników lub zleceniobiorców) 

stanowią dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu PIT.  

 

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. 
 

 


