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RYCZAŁT 250 PLN / 400 PLN Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO 

CELÓW PRYWATNYCH NIE OBEJMUJE KOSZTÓW PALIWA 

 

Zwracamy Państwa uwagę na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w 

Katowicach w dniu 20 kwietnia 2015 roku (sygn. IBPBII/1/4511-51/15/AŻ) w zakresie skutków PIT 

powstałych z tytułu pokrywania przez pracodawcę kosztów eksploatacji samochodu służbowego do 

celów prywatnych pracownika. 

 

Jest to pierwsza interpretacja indywidualna w w/w zakresie, opublikowana po zmianie stanu prawnego 

z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

 

Sprawa dotyczyła spółki, która planuje nieodpłatnie udostępnić pracownikom samochody służbowe do 

ich celów prywatnych. Pracodawca będzie również pokrywał koszty związane z eksploatacją pojazdów 

do celów prywatnych pracowników (w tym - koszty paliwa). 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie podzielił stanowiska spółki odnośnie zasad ustalania 

wysokości przychodu osiągniętego przez pracowników z w/w tytułu i wskazał, że: 

        wartość nieodpłatnego świadczenia przewidziana w przepisach ustawy o PIT (ryczałt 250 PLN 

/ 400 PLN) obejmuje tylko samo udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do 

celów prywatnych, nie obejmuje natomiast pochodnych kosztów związanych z użytkowaniem 

pojazdu do celów prywatnych pracownika (np. paliwo, opłaty parkingowe, opłaty za przejazdy 

autostradą), 

        w przypadku, gdy pracodawca pokrywa koszty paliwa zużytego w celach prywatnych 

pracownika, wartość tego paliwa stanowi dodatkowy przychód pracownika ze stosunku pracy 

(oprócz ryczałtu 250 PLN / 400 PLN) i podlega opodatkowaniu PIT. 

 

O rozwoju linii interpretacyjnej i orzeczniczej w tym zakresie będziemy Państwa informować 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. 


