ZWROT KOSZTÓW PRZENIESIENIA PRACOWNIKA BEZ PIT
Zwracamy Państwa uwagę na przełomową interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie w dniu 3 listopada 2015 roku (sygn. IPPB4/4511-1082/15-2/MS1), która
dotyczy skutków powstałych w zakresie podatku PIT z tytułu wypłaty świadczeń relokacyjnych dla
pracowników.
Interpretacja została wydana dla polskiej spółki, która przyjmuje i zatrudnia obcokrajowców z
zagranicznych spółek należących do tej samej grupy. Spółka pokrywa koszty przeprowadzki
pracowników i członków ich rodzin do Polski oraz wypłaca pracownikom dodatek relokacyjny.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez spółkę,
zgodnie z którym pokrycie przez pracodawcę kosztów przeprowadzki pracownika oraz wypłata
dodatku relokacyjnego leży w interesie pracodawcy i służy wywiązaniu się z ustawowego
obowiązku prawidłowej organizacji pracy, natomiast sam pracownik nie osiąga z tego tytułu
żadnych realnych korzyści i nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.
Jest to pierwsza interpretacja indywidualna, w której zostało potwierdzone tak korzystne dla
pracowników stanowisko w w/w zakresie. Przedstawione rozstrzygnięcie Ministra Finansów daje
szansę na zoptymalizowanie rozliczeń PIT pracowników zmieniających miejsce zatrudnienia.
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.
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