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KOSZTY ZAKWATEROWANIA I PRZEJAZDU PRACOWNIKA 

W stanie faktycznym: Pracownicy będą kierowani przez Wnioskodawcę na podstawie otrzymanych 
zleceń od kontrahentów do różnych państw, celem wykonania konkretnych czynności. Prac tych nie 
da się przewidzieć (terminu, czasu ich wykonania oraz zakresu robót), bowiem mogą to być 
doraźne prace – przykładowo gdy nastąpi awaria. Zakres prac jest dostosowany do potrzeb klienta 
i specyfiki jego działalności (przykładowo jeśli nie jest możliwy przestój maszyn w godzinach pracy 
zakładu kontrahenta wówczas pracownicy Wnioskodawcy będą wykonywali swoje zadania 
w porach nocnych). Czasami zlecenia od kontrahentów pojawiają się z dnia na dzień i wówczas 
konieczne jest podjęcie szybko działań aby zjawić się na miejscu. To w interesie pracodawcy jest 
aby jego pracownicy jak najszybciej znaleźli się na miejscu i mogli przykładowo naprawić awarię 
pracodawca. W umowach o pracę są zamieszczane zapisy: Miejscem wykonywania pracy przez 
Pracownika są siedziby klientów oraz inne miejsca wskazane przez klientów Pracodawcy na terenie 
państw Unii Europejskiej i poza nią, w których Pracodawca świadczy usługi montażu i serwisowania 
maszyn. Charakter pracy Pracownika opiera się na konieczności stałego przemieszczania się, 
a podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków 
pracowniczych. 

Zdaniem pracodawcy w opisanym wyżej stanie faktycznym  po stronie jego pracowników nie 
powstaje przychód podatkowy ze stosunku pracy ani też z jakiegokolwiek innego źródła w związku 
z zapewnieniem przez niego takim pracownikom wykonującym ww. czynności dodatkowych, 
opisanych wyżej, świadczeń. W konsekwencji nie ciążą na nim obowiązki płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Z powyższym poglądem zgodził się również Dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej w interpretacji wydanej w dniu 26.03.2019 r. (0115-KDIT2-
2.4011.39.2019.1.MU). Zdaniem Dyrektora KIS opłacenie świadczeń w postaci kosztów 
noclegów (zakwaterowania) oraz przejazdu (transportu) nie będzie stanowiło przychodu 
pracownika mobilnego i tym samym Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany 
pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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