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W dniu 24 listopada 2014 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej,  
zwana czwartą ustawę deregulacyjną, została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa wpro-
wadza m.in. ujednolicenie zasad określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia w 
podatku PIT z tytułu  użytkowania przez pracowników samochodu służbowego do celów  
prywatnych. 

Sposób opodatkowania pracowników wyko-
rzystujących nieodpłatnie samochody służbo-
we do celów prywatnych od lat budził wiele 
kontrowersji. Wobec braku precyzyjnych 
przepisów w tym zakresie, ustalenie właściwej 
wysokości przychodu ze stosunku pracy, wią-
zało się z dodatkowymi obowiązkami po stro-
nie pracodawcy związanymi z koniecznością 
szacowania wartości takiego świadczenia  
i równocześnie nie było pozbawione ryzyka 
podatkowego.   
 
Nowe zasady opodatkowania pracowników 
 
Ostatecznie, ustawodawca zaproponował 
zastąpienie obecnego systemu rozliczania 
podatkiem PIT, opartego na niejednolitej prak-
tyce organów podatkowych, nowym, zryczał-
towanym systemem, który będzie obowiązy-
wał  od 1 stycznia 2015 r. Zasady opodatko-
wania pracowników z tytułu użytkowania  

samochodu służbowego do celów prywatnych 
będą wprowadzone do art. 12 ustawy o PIT 
poprzez dodanie ust. 2a-2c.  
 
Zryczałtowana stawka podatku PIT 
 
Na mocy tego przepisu, wartość pieniężna 
nieodpłatnego świadczenia stanowiąca pod-
stawę opodatkowania w podatku PIT będzie 
wynosić odpowiednio: 250 zł miesięcznie – 
dla samochodów o pojemności silnika do 
1600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie –  
dla samochodów o pojemności silnika powy-
żej 1600 cm3. Wskazana powyżej wartość 
nieodpłatnego świadczenia powinna zostać 
doliczona do przychodu pracowników ze sto-
sunku pracy. W konsekwencji, przy zastoso-
waniu 18% stawki podatku, wysokość zryczał-
towanej stawki podatku w skali miesiąca wy-
niesie odpowiednio: 45 zł oraz 72 zł.  
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 Temat:  Nowy system ustalania przychodu pracowników 
z tytułu nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) użytko-
wania samochodów służbowych do celów prywatnych 
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Użytkowanie pojazdu służbowego przez 
część miesiąca  
 
Jednocześnie, w przypadku wykorzystywania 
przez pracownika samochodu służbowego do 
celów prywatnych przez część miesiąca, war-
tość świadczenia będzie ustalana za każdy  
dzień wykorzystywania samochodu do celów 
prywatnych w wysokości 1/30 tych kwot.  
 
 
 

Świadczenie częściowo odpłatne 
 
Ustawodawca przewidział również możliwość 
ustalenia częściowej odpłatności za użytko-
wanie pojazdu służbowego. W takim  
przypadku, przychodem pracownika będzie 
różnica pomiędzy wartością określoną powy-
żej i odpłatnością rzeczywiście ponoszoną 
przez pracownika.  
 
 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt. 
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