WYDATKI NA PAKIETY MEDYCZNE DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN SĄ KOSZTAMI
PODATKOWYMI PRACODAWCY

Zwracamy Państwa uwagę na korzystną dla podatników interpretację indywidualną Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2015 roku (sygn. IBPBI/2/4510-58/15/IZ) w zakresie
możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę
na zakup pakietów medycznych, w ramach których zawarte są świadczenia profilaktyki oraz medycyny
zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin.
Interpretacja dotyczy Spółki działającej w branży zajmującej się produkcją farb i rozpuszczalników
przemysłowych. W związku z rodzajem prowadzonej działalności, pracownicy Spółki narażeni
są na działanie szkodliwych związków chemicznych i oparów wydzielających się podczas produkcji.
Organ interpretacyjny potwierdził, iż wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz
członków ich rodzin mogą stanowić koszty podatkowe pracodawcy.
Według organu interpretacyjnego opisane wydatki wpływają na zwiększenie motywacji pracowników
do pracy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników,
ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz
rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników.
Ponadto, niniejsze wydatki stanowią przejaw starań Spółki o stan zdrowia, kondycje fizyczną i
samopoczucia jej pracowników oraz ich najbliższych osób, co w dalszej perspektywie może
przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z
przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody.
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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