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MINISTER FINANSÓW ŁAGODZI STANOWISKO WS. SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH 

 

Zwracamy Państwa uwagę na najnowsze, korzystne dla podatników interpretacje indywidualne 

dotyczące skutków PIT i CIT powstałych z tytułu udostępnienia przez pracodawcę samochodów 

służbowych do celów prywatnych pracowników. 

 

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 24 kwietnia 2015 roku na gruncie przepisów ustawy o 

PIT (sygn. IPPB2/4511-308/15-2/MK1) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: 

         ryczałt 250 PLN / 400 PLN obejmuje udostępnienie samochodu służbowego do celów 

prywatnych pracownika oraz te koszty eksploatacji, które pracodawca i tak musiałby 

ponieść, nawet gdyby pracownik nie korzystał ze samochodu służbowego do celów 

prywatnych (np. koszty zmiany opon, koszty napraw), 

         jedynie pokrycie przez pracodawcę kosztów paliwa zużytego do celów prywatnych 

pracownika prowadzi do powstania dodatkowego przychodu pracownika ze stosunku pracy 

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

 

Jest to zatem stanowisko bardziej korzystne dla podatników w porównaniu z dotychczasową linią 

interpretacyjną, zgodnie z którą ryczałt 250 PLN / 400 PLN nie obejmował żadnych kosztów 

eksploatacji, a jedynie samo udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów 

prywatnych (o czym informowaliśmy w Newsletterze nr 37/2015). 

 

Szansa na optymalizację rozliczeń pojawiła się również dla podatników CIT. Dyrektor Izby Skarbowej 

w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2015 roku (sygn. IBPBI/2/4510-

319/15/BD) potwierdził, że: 

         udostępnianie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika stanowi 

pozapłacowy składnik wynagrodzenia pracownika, 

         w rezultacie, koszty użytkowania samochodu służbowego (np. odpisy amortyzacyjne, 

opłaty i raty leasingowe, wydatki eksploatacyjne) w części przypadającej na 

nieodpłatne wykorzystanie do celów prywatnych pracownika stanowią koszty 

podatkowe pracodawcy w rozumieniu ustawy o CIT. 

 

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 
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komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 
 


