UDZIELANIE POŻYCZEK PRACOWNIKOM NIE PODLEGA PODATKOWI BANKOWEMU

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadzająca tzw. podatek bankowy
obowiązuje już blisko pół roku, w związku z tym zwracamy Państwa uwagę na kształtującą się linię
interpretacyjną organów podatkowych w zakresie skutków podatkowych udzielania pożyczek
pracowniczych.
W wydanych do tej pory interpretacjach indywidualnych, organy podatkowe potwierdzają, że
przedsiębiorcy udzielający pożyczek własnym pracownikom nie są podatnikami podatku bankowego.
Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 12.05.2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-253/16/JKT Dyrektor
Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że sam fakt, iż Spółka udziela pożyczek uprawnionym,
byłym pracownikom z ZFŚS nie powoduje, że Spółka spełnia kryteria dla zaliczenia jej do „instytucji
finansowych” w rozumieniu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.
Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej
z 14.04.2016 r., sygn. IPPB3/4510-245/16-3/MS w odniesieniu do pożyczek mieszkaniowych,
finansowanych w całości z funduszu świadczeń socjalnych, a także Dyrektor Izby Skarbowej w
Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27.04.2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-381/16/AP w
odniesieniu do pożyczek z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Jak dotąd kształtująca się linia interpretacyjna organów podatkowych jest niewątpliwie korzystna dla
podatników, co również pośrednio potwierdza interpretacja ogólna Ministra Finansów, sygn.
PK1.8201.1.2016 z 03.03.2016 r.
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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