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KOSZTY UŻYTKOWANIA SAMOCHODU W POSTACI ZUŻYTEGO PALIWA  
NIE STANOWIĄ DODATKOWEGO PRZYCHODU PRACOWNIKA 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6.06.2019 r. (sygn. akt II FSK 1723/17), oddalając 
skargę kasacyjną szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach z 08.03.2017 r. (sygn. akt I SA/Gl 1550/16) potwierdził, że art. 12 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ,,ustawa o PIT”) nie zawiera ograniczeń 
dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrów, używania 
samochodu do jazd lokalnych czy też pozamiejscowych. Pracodawca (w tym wypadku spółka), 
przekazując samochód służbowy, zgodnie z regulaminem jego użytkowania, oddaje 
poszczególnym pracownikom do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem, 
jak i materiałami eksploatacyjnymi. Korzystanie z samochodu służbowego nie jest przecież możliwe 
bez paliwa. Oznacza to, że określona w art. 12 ust 2a ustawy o PIT wartość nieodpłatnego 
świadczenia obejmuje wszelkie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi 
samochodu służbowego do celów prywatnych, w tym koszty zakupu paliwa. 

W stanie faktycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wystąpiła do Ministra 
Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej, zamierzała wprowadzić regulamin w sprawie zasad 
korzystania z samochodów służbowych, w tym korzystania przez jej pracowników z samochodów 
służbowych w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z jej działalnością. Za 
korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych w czasie wolnym od pracy lub w celach 
niezwiązanych z działalnością spółki pracownikom miała być doliczana przez spółkę wartość 
pieniężna nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, tj. w wysokości: 

 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; 

 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 

W ten sposób miały być pokrywane wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające używanie przez 
pracowników samochodów służbowych w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z 
działalnością spółki, w tym koszty paliwa. 

Co istotne, spółka nie zamierzała: 

 ustalać miesięcznego limitu kilometrów, jaki pracownicy będą mogli przejechać wykorzystując 
samochód służbowy; 

 podpisywać umów na korzystanie z samochodów służbowych, uznając, że wystarczające 
będzie ustalenie kwestii korzystania przez pracowników z samochodów służbowych w ww. 
regulaminie; 

 zobowiązywać pracowników korzystających z samochodów służbowych do prowadzenia 
ewidencji jazd prywatnych. 

Za korzystanie przez pracowników Wnioskodawcy z samochodów służbowych w czasie wolnym od 
pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością Wnioskodawcy pracownikom zostanie doliczona 
wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości: 

 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; 
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 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 

  

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 


