OD ZAKWATEROWANIA PRACOWNIKÓW NALEŻĄ SIĘ SKŁADKI ZUS
Zwracamy Państwa uwagę na niekorzystną dla pracowników i pracodawców uchwałę Sądu
Najwyższego (dalej: SN) z dnia 10 grudnia 2015 roku (sygn. III UZP 14/15), zgodnie z którą:


sfinansowane przez pracodawcę koszty zakwaterowania pracownika należy traktować jako
pozapłacowy element wynagrodzenia,



wartość w/w świadczenia stanowi podstawę wymiaru składek ZUS.

Podstawa wymiaru składek ZUS co do zasady odpowiada kwocie przychodu ustalonego na gruncie
ustawy o PIT. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych, ugruntowanym po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym świadczeń pracowniczych (sygn. K 7/13), sfinansowanie
zakwaterowania pracownika wykonującego obowiązki służbowe nie prowadzi do powstania po stronie
tej osoby przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, ponieważ świadczenie jest dokonywane w interesie
pracodawcy.
Pracodawcy oczekiwali analogicznej kwalifikacji dla celów ubezpieczeń społecznych, jednak SN
rozstrzygnął inaczej. W świetle przedstawionej uchwały ZUS może podjąć próby egzekwowania od
pracodawców jako płatników zaległych składek ZUS od kwot, które nie są przychodem
pracowników w rozumieniu ustawy o PIT. W rezultacie obciążenia ubezpieczeniowe po stronie
pracodawców i ich mobilnych pracowników mogą istotnie wzrosnąć.
Pisemne uzasadnienie uchwały nie zostało jeszcze opublikowane.
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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