
WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW 

OBYWATELSKICH 

 

Potwierdzenie 

Uprzejmie informujemy, że otrzymany wniosek został przekazany do rejestracji i 

rozpatrzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 

Warszawa. 

Data przekazania 2015-10-28 11:33:18 . 

1. Dane wnioskodawcy : 

Imię : Leszek 

Nazwisko: Michoński 

Nazwa organizacji : Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A.\\"Wschód\\" 

Ulica : Kościuszki  

Numer domu : 9 

Numer mieszkania:  

Miejscowość : Zamość 

Kod pocztowy : 22-400 

Kraj : Polska 

Inne dane wnioskodawcy : KRS 0000408521  

Treść wniosku: 

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Chcielibyśmy  zgłosić sprawę  nierównego traktowania podatników przez ustawodawcę .  

W naszej konkretnej sytuacji  chodzi o grupę listonoszy , którzy używają prywatnych 

pojazdów i rowerów do celów służbowych   .   

Chodzi o stosowanie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT.  Zgodnie z treścią  tego przepisu-  

wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu 

używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w 

jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo 



możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych 

ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli 

przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w 

ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika;  

Urzędy Skarbowe  interpretują ten przepis jednoznacznie. O tym czy otrzymywany przez 

pracownika ekwiwalent  jest opodatkowany lub zwolniony z opodatkowania decyduje 

to,  czy pracownik jest właścicielem pojazdu, w rozumieniu  art. 195 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.   

Jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia 

„własności” , ani  nie określają na podstawie jakich dokumentów pracodawca ( płatnik) ma 

ustalić czy samochód jest własnością pracownika. 

Podobnie  się ma sprawa w przypadku wykorzystywania rowerów przez listonoszy .   

Przepisy podatkowe wyraźnie wskazują, że wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty 

pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub 

sprzęt, stanowiące ich własność (art. 21 ust. 1 pkt 13 )  Ciężar udowodnienia, że kwota 

wypłaconego ekwiwalentu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego spoczywa na 

podatniku ( pracowniku)  – jeżeli pragnie on zachować prawo do zwolnienia z podatku 

W rzeczywistości jest tak , że  listonosze , którzy nie są właścicielami pojazdów czy narzędzi  

( rowerów)  nie otrzymują pełnego zwrotu kosztów ponoszonych za używanie pojazdów 

czy też rowerów , bo są one opodatkowane. Natomiast  ci  listonosze, którzy udowodnią ,że 

są  ich właścicielami otrzymują pełny zwrot kosztów lub ekwiwalent w pełnej kwocie.  

Według definicji słownikowych ekwiwalent oznacza „kwotę lub rzecz równą wartością 

czemuś”. Jest to więc sprzeczne z samą definicją ekwiwalentu.  

W dzisiejszych czasach , kiedy powszechny jest leasing, wynajem , kredyty  bankowe  na 

zakup samochodów  ( zastaw bankowy) różnicowanie podatników  pod względem  

własności pojazdów czy narzędzi jest  absurdem . 

Prezentowana przez urzędy skarbowe interpretacja przepisów  ustawy o PIT nie ma żadnego 

sensownego i logicznego uzasadnienia. Jest  reliktem dawnych zapisów, które w innych 

aktach prawnych  dotyczących  kosztów podatkowych zostały już dawno zmienione. Już 

dawno  zmieniono przepisy umożliwiające podatnikom wliczanie kosztów używania przez  

pracowników  prywatnych samochodów do kosztów uzyskania przychodu. Obowiązujące 

wcześniej rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z 9 maja 1989 r. w 

sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych 

(M.P. Nr 16, poz. 117) stanowiło, że używane pojazdy muszą stanowić własność 

pracowników. Powyższe przepisy zostały zastąpione rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu 

kosztów używania dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 41, poz. 239). Powyższe 



rozporządzenie utraciło moc 1 stycznia 2002 r.  Upoważnienie do wydania nowego 

rozporządzenia zostało zawarte w art. 34 a) ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.). Na jego podstawie Minister Infrastruktury 

wydał 25 marca 2002 r. rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania dla celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością 

pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271), które obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2002 r. 

Rozporządzenie to – podobnie jak rozporządzenie z 26 marca 1998 r. – nie przewiduje 

już, że używany przez pracownika samochód musi być jego własnością. 

Tak więc podatnicy mogą już od dawna zaliczać do  kosztów uzyskania przychodu koszty 

związane z używaniem  przez  pracowników dla celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.  W tym przypadku nie ma 

znaczenia kto jest właścicielem pojazdu. Ważne jest ,że pojazd nie stanowi własności 

pracodawcy. Natomiast w przypadku zwrotu kosztów  lub wypłaty ekwiwalentu 

pracownikowi własność ma już istotne znaczenie. 

W naszej ocenie stosowana przez urzędy skarbowe interpretacja  przepisów art. 21 ust. 

1 pkt 23b  i art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT ma tylko jeden – fiskalny cel i w sposób 

nieuzasadniony różnicuje  sytuację podatkową podatników. Przepisy te powinny zostać 

jak najszybciej zmienione lub Minister Finansów powinien wydać jednolitą,  

obowiązującą w tym zakresie  interpretację podatkową.  

Za Zarząd  

Leszek Michoński  

Przewodniczący  

Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. \\"Wschód\\" z siedzibą w 

Zamościu  
 


