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Cykl porad co dwa tygodnie

Słownik podatkowy
doradcy podatkowego
Przychody pracowników
korzystających z samochodów
służbowych dla celów prywatnych

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o
ułatwieniu wykonywania działalności
gospodarczej wprowadziła nowe zasady
ustalania przychodów ze stosunku pracy w przypadku korzystania przez pracownika z samochodu służbowego w
celu prywatnym. Od 1 stycznia 2015 r.
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu
wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w
oparciu o ustalony w tym przepisie
kwotowy ryczałt. Wysokość ryczałtu
Danuta Basoń
uzależniona jest od pojemności silnika
i wynosi miesięcznie:
- 250 zł – dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm sześciennych,
- 400 zł – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm sześciennych.
Natomiast w przypadku użytkowania auta do celów prywatnych przez część
miesiąca, wartość świadczenia jest ustalana za każdy dzień w wysokości 1/30
wcześniej określonych kwot.
Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tego tytułu jest częściowo
odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną wg
przedstawionych zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika
Przykład 1:
Pracownik korzystał z samochodu służbowego o pojemności mniejszej niż
1.600 cm sześciennych na cele prywatne przez cały miesiąc. Pracodawca ustali
przychód do opodatkowania w kwocie 250 zł.
Przykład 2:
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez 12 dni kwietnia. Pracodawca ustali przychód w wysokości 1/30 z kwoty 250: 30 x 18 dni = 150 zł.
Przykład 3:
Pracownik pokrywa koszt w wysokości 150 zł to ustalony przychód z tytułu
nieodpłatnych świadczeń zostanie pomniejszony o tę kwotę. Pracownik jeździ
samochodem o pojemności silnika pow. 1.600 cm sześciennym ryczałtowy przychód wyniesie 250 zł / 400zł – 150 zł/.
Należy pamiętać o tym, że pracodawca ma obowiązek od wartości pieniężnej
ryczałtu naliczyć składki ZUS. Przychód z racji użytkowania firmowego auta do
celów prywatnych nie jest wyłączony z podstawy wymiaru tych składek. ZUS
niedawno jednoznacznie wskazał, w jaki sposób – dla celów oskładkowania –
należy ustalić wysokość takiego świadczenia.
Przykład 4:
Pracodawca w okresie od 1 mają do 30 udostępnił pracownikowi nieodpłatnie
do celów prywatnych firmowe auto o pojemności silnika powyżej 1.600 cm sześciennych. Osoba ma ustalone wynagrodzenie brutto 2000 zł. Pracownik w maju
osiągnie przychód z tytułu pracy 2000 zł oraz ryczałt za używanie samochodu 400
zł.Od kwoty 2400 zł pracodawca naliczy składki ubezpieczeniowe do ZUS.
Przepisy miały na celu zakończyć spory o wysokość przychodu, jaki uzyskuje
pracownik w takiej sytuacji. Urzędy skarbowe twierdziły dotychczas, że przychody pracownika należałoby ustalać opierając się o stawki najmu pojazdów ustalane przez podmioty, których przedmiotem działalności jest wynajem. Podatnicy
nie zgadzali się z takimi interpretacjami twierdząc, że firmy zajmujące się wynajmem aut są nastawione na uzyskiwanie dochodów i osiąganie zysków z tej
działalności, a dla pracodawcy wynajem takiego pojazdu innej osobie jest tylko
dodatkowym przychodem, który nie musi być tak dochodowy. Ryczałtowe zasady określania przychodu załatwiły ten problem, lecz powstał nowy. Zdaniem
Ministra Finansów, ustalony zgodnie z przepisami ryczałt za samochód obejmuje
tylko przychód z tytułu udostępnienia pojazdu. Nie obejmuje natomiast innych
wydatków np. kosztów paliwa. Powstaje pytanie, jak ustalić wartość zużytego
paliwa w jazdach prywatnych. Jeżeli pracownik zatankuje do pełna pojazd przed
weekendem, pojedzie do domu w sobotę i w niedzielę będzie wykorzystywał
samochód do celów prywatnych, a w poniedziałek będzie tankował, wtedy pracodawca może zaliczyć mu koszt tankowania do przychodu. Natomiast nie będzie
fizycznych możliwości rozliczyć kosztów tankowania paliwa w trakcie tygodnia.
Dużym błędem będzie rozliczanie kosztów paliwa w sytuacji wykorzystywania
samochodu do celów prywatnych jak i służbowych. Trzeba by wtedy prowadzić
szczegółową ewidencję przebiegu pojazdów. Nasuwa się pytanie: Czy nowe
przepisy podatkowe ustalające ryczałty nie spowodują w przyszłości sporów
podatników z Urzędami Skarbowymi?
Danuta Basoń
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