
 

 

 

WAŻNE INTERPRETACJE OGÓLNE MINISTRA FINANSÓW 

 Interpretacja dotycząca opodatkowania po stronie pracownika wykorzystywania 1.
samochodu służbowego do celów prywatnych 

Minister Finansów w dniu 11.09.2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2020 w 
sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem 
samochodu służbowego do celów prywatnych. Interpretacja została opublikowana w 

 Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 21.09.2020 r., pod poz. 108.

Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie 
pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów 
eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego 

 przez pracownika do celów prywatnych.

Minister Finansów uznał za słuszną argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej 
sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, zgodnie, z którą  
ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje 
ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem 
samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, 
okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby 

 samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Z kolei, zdaniem Ministra Finansów, dodatkowe koszty, takie jak np. opłaty parkingowe czy 
opłaty za przejazdy autostradą, nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą 

 określającą zryczałtowany przychód.

 W załączeniu ww. interpretacja ogólna Nr DD3.8201.1.2020.

 Interpretacja dotycząca zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do 2.
honorarium autorskiego 

Minister Finansów w dniu 15.09.2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018 w 
sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem 
samochodu służbowego do celów prywatnych. Interpretacja została opublikowana w 

 Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 18.09.2020 r., pod poz. 107.

Zdaniem Ministra Finansów norma zawarta art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT stanowi lex 
specialis w stosunku do zasady ogólnej ustalania kosztów uzyskania przychodów. Zatem 
tylko w sytuacji, gdy jednoznacznie zostanie ustalone, że dany przychód objęty jest 
przedmiotem prawa autorskiego, możliwe jest zastosowanie podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów. Minister Finansów pokreślił, że: dla potraktowania wynagrodzenia, 
jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów 

 niezbędne jest:

1) powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie 
przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem 
autorskim do utworu, 

2) dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego 
przedmiotem prawa autorskiego, 
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3) wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia, przy czym 
warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% 
koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy. 

Zdaniem Ministra Finansów: kalkulacja wynagrodzenia autorskiego może zostać zatem 
oparta także na czasie poświęconym przez pracownika –twórcę na stworzenie (tworzenie) 
utworu pracowniczego, przy prowadzonej przy tym dokumentacji, np. ewidencji utworów. 

 Jeżeli zatem twórca:

1) poświęca ściśle określony czas na stworzenie (tworzenie) konkretnego dzieła, 

2) rejestruje czas pracy twórczej w odrębnym dokumencie (np. w ewidencji prowadzonej 
papierowo lub w formie elektronicznej (specjalnie do tego stworzonego 
oprogramowania), bazie danych prowadzonej w formie elektronicznej lub ewentualnie 
w oświadczeniu składanym pracodawcy za określony okres, np. miesiąc, kwartał, 
półrocze lub rok), 

3) czas pracy twórczej jest akceptowany przez pracodawcę (np. akceptuje wpisy w 
ewidencji, wpisy w bazie danych lub ww. oświadczenie), 

4) wszystkie utwory (nie tylko przykładowe) stworzone (lub w trakcie tworzenia) przez 
twórcę są również rejestrowane lub utrwalane (np. w tej samej ewidencji, bazie danych 
lub wymienione w oświadczeniu), 

to nie ma przeszkód, aby wartość honorarium autorskiego była określana na podstawie 
czasu pracy twórczej w powiązaniu z konkretnym stworzonym (tworzonym) utworem. W 
związku z tym określenie wartości honorarium na podstawie ewidencji czasu pracy w 
powiązaniu z konkretnym utworem jest również dopuszczalne. Przykładowo, jeżeli 70% 
czasu pracy pracownika stanowił czas pracy twórczej (przeznaczonej na stworzenie, czy 
tworzenie konkretnego dzieła), to można uznać, że 70% jego wynagrodzenia za pracę 

 stanowiło honorarium i do tej części można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów.

W załączeniu ww. interpretacja ogólna Nr DD3.8201.1.2018. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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