OPODATKOWANIE PIT PRACOWNIKÓW MOBILNYCH WCIĄŻ BUDZI KONTROWERSJE

Skutki w zakresie podatku PIT, powstałe w związku z pokryciem przez pracodawcę kosztów noclegu
pracownika mobilnego (osoby, która w umowie o pracę ma wskazany obszar działania - np.
województwo), nadal są przedmiotem sporów z organami podatkowymi.
W Newsletterze nr 44/2014 informowaliśmy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej:
NSA) z dnia 2 października 2014 roku (sygn. akt II FSK 2387/12), zgodnie z którym zwrot kosztów
noclegu pracownika mobilnego wykonującego obowiązki służbowe nie prowadzi do powstania po
stronie pracownika przychodu opodatkowanego PIT, pomimo iż pracownik nie przebywa w podróży
służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy.
Przywołany wyrok NSA nie przełamał jednak niekorzystnej dla podatników praktyki Ministra Finansów.
W najnowszych interpretacjach podatkowych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
w dniu 15 października 2014 roku (sygn. ILPB2/415-802/14-3/TR) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w
Warszawie w dniu 17 października 2014 roku (sygn. IPPB4/415-610/14-2/MS) zostało utrzymane
dotychczasowe stanowisko MF, zgodnie z którym:
 Zwrot kosztów noclegu na rzecz pracownika mobilnego nie jest obowiązkiem pracodawcy.
 Jeżeli taki koszt zostanie pokryty przez pracodawcę, po stronie pracownika powstanie
przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu PIT.
Aktualnie szansa na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w tym zakresie pojawia się dopiero w
postępowaniu przed sądem administracyjnym.
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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