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ROSNĄ SZANSE NA OBJĘCIE PALIWA RYCZAŁTEM 250/400 PLN 

 

Ukazało się pisemne uzasadnienie 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, również koszty paliwa. 

 

O tym przełomowym rozstrzygnięciu informowaliśmy Państwa w newsletterze nr 82/2015. 

 

W uzasadnieniu pisemnym WSA podkreślił, że: 

        zakup paliwa jest niezbędny w celu prawidłowego użytkowania samochodu, 

        wydatków na paliwo nie można traktować jako świadczenia oderwanego od samego 

udostępnienia samochodu do celów prywatnych pracownika, 

        intencją ustawodawcy było uproszczenie zasad ustalania przychodu pracowników, zatem 

należy przyjąć, że ryczałt 250/400 PLN obejmuje koszty paliwa wykorzystanego do celów 

prywatnych.  

 

Wyrok WSA pozostaje nieprawomocny. Podatnicy mogą oczekiwać ostatecznego rozstrzygnięcia 

sprawy 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. 


