UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA W PODRÓŻY NIE PODLEGA OPODATKOWANIU PIT

Zwracamy Państwa uwagę na korzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
(dalej: NSA) z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt II FSK 3295/12), w którym NSA orzekł, że
pokrycie przez pracodawcę kosztów ubezpieczenia pracownika przebywającego w zagranicznej
podróży służbowej nie prowadzi do powstania przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o
PIT.
Sprawa dotyczyła spółki, która wykupuje dla pracowników polisę ubezpieczeniową obejmującą
ochronę w zakresie kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków wyłącznie podczas podróży
służbowych tych osób.
W uzasadnieniu ustnym NSA wskazał, że:
 zakup polisy jest faktycznie dokonywany w interesie pracodawcy, ponieważ umożliwia
ochronę przed wydatkami, do poniesienia których pracodawca i tak jest zobowiązany zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podróży służbowych,
 w rezultacie, po stronie pracowników objętych ubezpieczeniem nie powstaje przychód ze
stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu PIT.
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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