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OBOWIĄZEK EWIDENCJI NA KASIE FISKALNEJ NIEODPŁATNEGO ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ 

PRACOWNIKÓW 

 

Zwracamy Państwa uwagę na niekorzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu (dalej: WSA), sygn. akt I SA/Wr 303/16, dotyczący obowiązku 

ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej nieodpłatnego zużycia przez pracowników paliwa 

na potrzeby jazd prywatnych dokonywanych samochodami służbowymi.  

 

W rozpatrywanej sprawie Spółka planuje udostępniać swoim pracownikom firmowe samochody 

zarówno na cele służbowe jak i prywatne. Co do zasady pracownicy będą zobowiązani sami tankować 

paliwo na potrzeby jazd prywatnych. Jednakże Spółka zezwala również na korzystanie z samochodów 

służbowych oraz paliwa na cele prywatne przy okazji przejazdów służbowych (np. pozostawienie 

dziecka w przedszkolu w trakcie dojazdu pracownika do pracy). W takim przypadku Spółka nie będzie 

obciążać pracowników kosztami zużycia paliwa ponieważ sytuacje takie będą marginalne i 

sporadyczne oraz nie będzie możliwe ustalenie, jaka część paliwa została zużyta na potrzeby 

prywatne przy okazji realizacji obowiązków służbowych, a jaka na potrzeby służbowe. 

 

Spółka powzięła jednak wątpliwość czy zużycie paliwa na cele osobiste pracowników powoduje 

obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej nieodpłatnego przekazania im tego paliwa. Spółka 

zwróciła się do Minister Finansów (MF) z wnioskiem o interpretację, iż takie przekazanie nie podlega 

obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej. 

 

W wydanej interpretacji (ILPP2/4512-1-734/15-4/MN) MF stwierdził, że zgodnie z przepisem art. 7 ust 

2 pkt. 1 ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie pracownikom paliwa należącego do podatnika stanowi 

dla celów VAT odpłatną dostawę towarów (sprzedaż). Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4 ust 1 lit. m 

Rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 

rejestrujących sprzedaż (zużycie) paliwa na rzecz pracowników podlega obowiązkowi 

ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej już od pierwszej transakcji.  

 

Spółka, nie zgadzając się z MF, wniosła skargę na powyższą interpretację. WSA w wyroku wydanym 

w przedmiotowej sprawie zgodził się jednak ze stanowiskiem MF i potwierdził obowiązek 

ewidencjonowania sprzedaży paliwa pracownikom (zużycia na cele jazd prywatnych) za 

pośrednictwem kasy fiskalnej.  

 

Pisemne uzasadnienie wyroku WSA 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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Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
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. 
 


