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PODATNIK PIT DOPŁACI KWOTĘ, KTÓREJ NIE POBRAŁ PŁATNIK 

 

Płatnik nie ma obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek PIT od wartości świadczeń w naturze 

dokonanych na rzecz pracownika, jeżeli z obiektywnych przyczyn nie ma możliwości jej pobrania - tak 

rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 

2016 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-324/16-1/BJ). 

 

Sprawa dotyczyła spółki, która zaniżyła przychód pracownika poprzez nieuwzględnienie wartości 

świadczenia w naturze. Spółka wykryła błąd już po rozwiązaniu stosunku pracy i w rezultacie nie miała 

możliwości pobrania z wynagrodzenia pracownika podatku PIT od tego świadczenia. 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że w takim przypadku: 

        spółka jest zobowiązana jedynie skorygować kwotę przychodu pracownika w informacji PIT-

11, 

        spółka nie ma obowiązku uregulowania zaliczki na podatek PIT od wartości świadczenia w 

naturze – ani z własnych środków, ani ze środków przekazanych uprzednio przez byłego 

pracownika, 

        to były pracownik powinien samodzielnie opodatkować wartość świadczenia w naturze w 

rocznym rozliczeniu podatkowym. 

 

Powyższe stanowisko jest bardziej korzystne dla płatników podatku PIT niż podejście prezentowane 

dotychczas przez Ministra Finansów i sądy administracyjne. We wcześniejszych interpretacjach 

indywidualnych i wyrokach wskazywano, że to płatnik powinien uregulować zaległy podatek PIT wraz 

z odsetkami, a wobec pracownika przysługuje płatnikowi jedynie roszczenie regresowe. 

 

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. 
 


