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PRZY BEZPŁATNYM DOWOZIE DO ZAKŁADU PRACY PRACOWNIKOWI TEŻ PRZYSŁUGUJĄ 

PODWYŻSZONE KOSZTY 

 

Zwracamy Państwa uwagę na korzystną dla podatników interpretację indywidualną Dyrektora Izby 

Skarbowej w Katowicach z dn. 20 grudnia 2016 roku (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.860.2016.1.IN), 

zgodnie z którą zorganizowanie przez pracodawcę bezpłatnego dowozu pracowników do zakładu 

pracy nie wyklucza zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (139,06 zł 

miesięcznie). 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podwyższone koszty uzyskania przychodu stosuje się w 

odniesieniu do pracowników, jeżeli: 

         ich miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której 

znajduje się zakład pracy, 

         nie otrzymują dodatku za rozłąkę, 

         złożą pracodawcy oświadczenie o miejscu zamieszkania. 

 

W analizowanej sprawie organ podatkowy rozstrzygnął, że łączne spełnienie powyższych warunków 

wystarczy do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczk i na 

podatek PIT nawet w przypadku, gdy pracownik nie ponosi kosztów przejazdu pomiędzy miejscem 

zamieszkania a zakładem pracy zlokalizowanym w innej miejscowości, lecz korzysta z bezpłatnego 

dowozu zorganizowanego przez pracodawcę. 

 

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. 
 


