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WYŻYWIENIE JEST ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA PIT TYLKO DO WYSOKOŚCI DIETY 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 5 października 2016 r. (sygn. akt. II FSK 2521/14), 

który dotyczy opodatkowania podatkiem PIT wyżywienia pracownika w podróży służbowej. 

 

Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpiła spółka, której pracownicy odbywają krajowe i 

zagraniczne podróże służbowe. Spółka zamierza ponosić koszty wyżywienia pracowników podczas 

tych podróży. Wyżywienie będzie nabywane na rzecz spółki, wykluczono możliwość wypłaty 

ekwiwalentu lub zwrotu kosztów wyżywienia pracownikom.  

 

Zdaniem spółki koszty wyżywienia przekraczające kwotę diety określoną w rozporządzeniu z dnia 

29.01.2013 ws. podróży służbowych (dalej: Rozporządzenie) nie stanowią dla pracownika przychodu 

podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Minister Finansów uznał to stanowisko za 

nieprawidłowe, a spółka zaskarżyła niekorzystną dla siebie interpretację. 

 

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 31/14) wskazał, że 

nabycie wyżywienia dla pracownika nie skutkuje powstaniem po stronie tej osoby żadnego 

przysporzenia, a jedynie stanowi formę wykonania ustawowych zadań pracodawcy, tak samo jak 

np. przekazanie odzieży ochronnej, obuwia lub zapewnienie napojów chłodzących. Tym samym WSA 

przychylił się do stanowiska spółki. Minister Finansów zaskarżył ten wyrok.  

 

Sprawę rozstrzygnął NSA, który w wyroku z dnia 5 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 2521/14) 

wskazał, że limity kwotowe określone w Rozporządzeniu mają zastosowanie do wszelkich form 

zapewniania wyżywienia pracownikom. Oznacza to, że nadwyżka kosztów wyżywienia ponad 

kwotę diety stanowi dla pracownika przychód 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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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. 
 


