SĄDY BRONIĄ PODATNIKÓW W SPORZE O PALIWO
Ugruntowuje się korzystna dla podatników linia orzecznicza w zakresie skutków PIT z tytułu
pokrywania przez pracodawcę kosztów paliwa wykorzystanego do celów prywatnych pracownika.
W Newsletterach nr 82/2015 oraz 9/2016 informowaliśmy o wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego (dalej: WSA) we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 roku (sygn. akt I SA/Wr
1595/15), w którym WSA orzekł, że przewidziany w ustawie o PIT ryczałt 250/400 PLN obejmuje
wszelkie wydatki związane z prywatnym użytkowaniem pojazdu i sfinansowane przez pracodawcę, w
tym koszty paliwa.
W ostatnich dniach zostały wydane dwa kolejne wyroki, w których sądy przychyliły się do powyższego
stanowiska i uchyliły niekorzystne dla podatników interpretacje (rozstrzygnięcia WSA w Warszawie z
dnia 5 maja 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 1925/15 oraz WSA w Opolu z dnia 6 maja 2016 r. sygn. akt I
SA/Op 68/16). Pisemne uzasadnienia do tych wyroków nie zostały jeszcze opublikowane.
Przywołane wyroki nie przełamały niekorzystnej dla podatników praktyki Ministra Finansów, który
konsekwentnie twierdzi, że ryczałt 250/400 PLN nie obejmuje kosztów paliwa.
Wszystkie trzy wyroki pozostają nieprawomocne. Spór o paliwo może zostać rozstrzygnięty przez
Naczelny Sąd Administracyjny.
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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