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OPODATKOWANIE CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ  

DLA PRACONIKÓW 

 

W dniu 12 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (dalej jako: „WSA”) 

wydał wyrok (sygn. akt I SA/Łd 643/17) dotyczący opodatkowania częściowo odpłatnych świadczeń, 

oferowanych pracownikom przez pracodawcę, zgodnie z którym podstawą opodatkowania ww. 

świadczeń jest ich wartość rynkowa. Tym samym WSA podzielił stanowisko reprezentowane 

w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2017 r. (sygn. 

1061-IPTPP1.4512.73.2017.1.ŻR).  

W przedmiotowej sprawie Spółka jako pracodawca, w ramach prowadzonej działalności, zgodnie 

z zapisami wynikającymi z Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (dalej jako: „ZUZP”), ustawy 

z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach 

górniczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 449 ze zm., dalej: ustawa) oraz regulacji wewnętrznych, 

zobowiązana była do zapewnienia pracownikom szeregu świadczeń, niezależnych od przysługującego 

im wynagrodzenia za pracę, w tym między innymi:  

 pakietów medycznych, przy czym za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik 

ponosił miesięczną odpłatność w wysokości 1 zł, 

 usług stołówkowych za odpłatnością pracownika wynoszącą 45% wsadu produktów 

żywnościowych do kotła, zaś pozostałe koszty ponosiła Spółka, 

 usług przewozu pracowniczego, za odpłatnością pracownika wynoszącą 40% rzeczywistych 

kosztów poniesionych przez Spółkę. 

Jednocześnie Spółka wskazała, iż ww. świadczenia nabywała ze środków obrotowych od podmiotów 

zewnętrznych, świadczących usługi w określonym zakresie, a następnie oferowała pracownikom za 

częściową odpłatnością, tym samym wypełniając obowiązki pracodawcy wynikające z zapisów ZUZP, 

ustawy lub innych regulacji wewnętrznych. Jak wskazano we wniosku skierowanym do Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej, świadczenia te wynikały z aktów prawa pracy, były ściśle związane 

z działalnością spółki i nie służyły celom zaspokajania potrzeb osobistych pracowników, w związku 

z czym Spółka argumentowała, że w zaistniałej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 29a ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 t., poz. 1221; dalej: „ustawa 

o VAT”), zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 

32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy 

towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub 

osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym 

                                                 
1 Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaobqgeytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgq3toltqmfyc4mzzgeytemjugy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgq3toltqmfyc4mzzgeytemjxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgq3toltqmfyc4mzzgeytemjxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgq3toltqmfyc4mzzgeytimjugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgq3toltqmfyc4mzzgeytimjxgy


 

2 

charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych 

przez podatnika. Powyższego poglądu nie podzielił zarówno Dyrektor Krajowej Informacji 

Skarbowej, jak i WSA. WSA stwierdził, że w przedstawionym stanie faktycznym organ wydający 

interpretację, bez naruszenia art. 32 ustawy o VAT był uprawniony do oceny, że podstawę 

opodatkowania spornych świadczeń stanowi ich wartość rynkowa. Jednocześnie WSA podkreślił, że 

Spółka dokonując świadczeń na rzecz pracowników wykonuje swoje obowiązki wynikające z 

przepisów prawa pracy. Jednak przy zakupie tych świadczeń spółka nabywa prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych świadczeń. 

Określenie podstawy opodatkowania świadczonych na rzecz pracowników usług i dostawy towarów 

w niższej wysokości niż ich wartość rynkowa prowadziłoby do osiągnięcia przez spółkę korzyści 

podatkowych w postaci niższej kwoty podatku należnego i byłoby sprzeczne z art. 

80 Dyrektywy 2006/112/WE.  

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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