ZAGRANICZNE DIETY MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE Z PIT W POLSCE
Zwracamy Państwa uwagę na korzystną dla podatników zmianę stanowiska Ministra Finansów (dalej:
MF) ws. zwolnienia diet z opodatkowania PIT. Temat dotyczy pracowników, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:


są zatrudnieni przez zagraniczną spółkę,



odbywają podróże służbowe do Polski i otrzymują z tego tytułu diety w wysokości określonej
w przepisach prawa obowiązujących w kraju siedziby pracodawcy,



podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Do niedawna organy podatkowe utrzymywały, że w/w diety korzystają ze zwolnienia z opodatkowania
PIT w Polsce tylko do limitu określonego w polskich przepisach prawa lub wręcz nakazywały ich
opodatkowanie w pełnej wysokości.
W najnowszych interpretacjach indywidualnych MF przychyla się do stanowiska, zgodnie z którym
diety te podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT w Polsce do wysokości określonej w przepisach
prawa obowiązujących w kraju siedziby pracodawcy (tak rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w
Warszawie w interpretacjach z dn. 12.04.2016, sygn. IPPB4/4511-53/16-4/MP i z dn. 06.11.2015,
sygn. IPPB4/4511-871/15-8/JK).
Zmiana podejścia MF daje pracownikom szansę na istotne obniżenie obciążeń podatkowych w Polsce
w sytuacji, gdy diety zagraniczne są wyższe od polskich.
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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