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SĄDY NIE SĄ ZGODNE WS. WYŻYWIENIA PRACOWNIKÓW 

 

Pracownik może otrzymać zwrot kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej w kwocie wyższej 

niż dieta określona w przepisach prawa. Zwracamy Państwa uwagę na niejednolite orzecznictwo 

sądów administracyjnych w zakresie zasad opodatkowania PIT takiego świadczenia. 

 

Minister Finansów konsekwentnie uznaje, że nadwyżka ponad kwotę diety stanowi dla pracownika 

przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu PIT. 

 

W najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych można zauważyć 2 rozbieżne podejścia: 

(1)   zwrot pełnych kosztów wyżywienia nie jest obowiązkiem pracodawcy, lecz stanowi 

świadczenie w interesie pracownika, w rezultacie nadwyżka ponad kwotę diety stanowi 

przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu PIT (tak orzekł Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 5 kwietnia 2016 r. sygn. akt II FSK 416/14 oraz z dnia 

11 września 2015 r. sygn. akt II FSK 1516/13); 

(2)   podczas podróży służbowej pracownik realizuje zadania w interesie pracodawcy, zatem zwrot 

pełnych kosztów wyżywienia nie prowadzi do powstania przychodu po stronie pracownika (tak 

orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 5 listopada 2015 r., 

sygn. akt III SA/Wa 3985/14 oraz z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1111/14). 

 

Pracodawcy, którzy zwracają pracownikom koszty wyżywienia przekraczające równowartość diety, 

powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na zasady rozliczania podatku PIT z tytułu tych świadczeń. 

 

O dalszym rozwoju linii orzeczniczej w tym zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco. 

 

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. 
 


