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W nawiązaniu do Pana pisma w sprawie warunków korzystania ze zwolnieit
podatkowych dotyczących uzywania do celów słuzbowych pojazdów stanowiących

własność pracownika oraz lżywania przęz pracowników przy wykonywaniu pracy

narzędzi, materiałów lub sprzętu pracownikow, działając Z upoważntętia Rzecznika Praw
obywatelskich, uprzejmie wyjaśniam, żeRzeczntkz uwagą zapoznał się z Pana pismem.

Jednakże po przeanalizowaniu sprawy' Rzecznik nie znalazł podstaw do podjęcia działai.
Nie wynika to z braku życzliwośc| czy też zrozumienia, ale jest zwlązane z ograniczonymi
kompetencj ami Rzecznika.

Rzecznik Praw obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych, a zal<res jego działania
jest ściśle określony przepisami ustawowymi. Rzecznik może jedynie pośrednio

oddziaływać na kształt obowiązujących przepisów prawnych, ale tylko wtedy,

gdy rozpozl7awane przez Rzecznika sprawy wskazują że źrodłem naruszeń praw jednostki

nie jest wadliwe stosowanie prawa, lecz wadliwoŚć Samego prawa. Natomiast w poruszonej

prZęZ Pana sprawie Rzecznik nie dostrzegł takich cech wadliwości prawa.

Przepisy Konstytucji nie przesądzĄą jakie konstrukcje podatkowe powinny być
przyjęte przęz ustawodawcę. Wyznaczająjedynie formalne ramy' którymi ustawodawca

powinien się kierowaó wprowadzając nowe instytucje prawa podatkowego,

czy też zmletlającjuz istniejące.
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Potwięrdza to orzęcznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które wskazuje,

ze ustawodawcy przysługuje prawo decyzjiw kształtowaniu dochodów i wydatków państwa

(tak np. w wyroku z dtia 5 stycznia 1999 r., Sygn.akt K 27198). Zdanięm Trybunału,

władza ustawodawcza ma w tej dzledzińe szeroką swobodę wyboru pomiędzy rożnymi

konstrukcjami zobowiązan podatkowych' w rozmaity sposób realizującymi politykę

gospodarcząpanstwa, której konkretyzację stanowi przejawiająca się w treŚci tych regulacji

polityka podatkowa (por. orzeczęnia z drria 24 maja 1994 r., Sygn. akt K. Il94; 7 grudnia

1993 r., sygn. akt K. 7193; 14 grudnia 1993 r., sygn. akt K. 8/93). Ustawodawca

ma swobodę powiększania obowiązków podatkowych obywateli, chyba że zakres

tych obciązeń stanie się tak szeroki, iz podatek stanie się instrumentem konfiskaty mienia.

Daleko idące uprawnienia ustawodawcy do kształtowania materialnych treści prawa

podatkowego są w swoisty sposób równowazone koniecznoŚcią respektowania przez

ustawodawcę warunków formalnych, wynikających z art.2, art. 84 i art.217 Konstytucji

(por. wyrokz dnia 18 lipca ŻOl3 r., Sygn.akt SK 18/09). Jednymzwymogów stawianych

ustawodawcy jest więc koniecznośó wskazywania wszelkich istotnych elementów

podatkowego stanu faktycznego w drodze ustawy. Przesądza o tym treśó art. 2I7

Konstytucj l, zgodtie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych' określanie

podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad

przyznawania ulg i umorzeń orazkategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje

w drodze ustawy. Podsumowując, należy stwierdzić, że ustawodawca ma dośó dużą

swobodę w kształtowaniu prawa daninowego.

Zgodnie zę stałą linią orzęcznictwa Trybunału Konstytucyjnego, przepisy

regulujące problematykę danin publicznych muSZą byó zgodte z całokształtem

obowiązujących norm i zasad konstytucyjnych (nie mogą np. prowadzl'ó do naruszenia

wartoŚci objętych ochroną konstytucyjną - por. wyroki z dnia: 7 czerwca 1999 r.,

sygn.aktK. 18/98; 5 stycznia 1999r., sygn.aktK.27198 25 listopada1997 r., sygn. akt

K.26197;27 lipca2004 r., sygn. akt SK 9103).

' Co istotne, art. 84 ustawy z drua 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. IJ. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.) statuuje zasadę równoŚci

i powszechności opodatkowania wskazując na obowiązek, ciązący lua każdym

obywatelu' ponoszetia cl'ężarów i świadczen publicznych, w tym podatków. oztacza
to, że konstrukcja zwolnień podatkowych dotyczących uzywania do celów słuzbowych

pojazdów stanowiących własnośó pracownika oraz używania przęz pracowników

przy wykonywaniu pracy naruędzt, materiałów lub sprzętu pracowników' mogłaby zostaó

xzflafla za niezgodną z Konstytucją gdyby naruSzone zostały inne normy

konstytucyjne, w szczególnoŚci zasada równości wobec prawa (wskazana w art. 32 ust. 1

Konstytucji).



Jak wielokrotnie podkreŚlał Trybunał Konstytuęyjny, zasada równości nie wyklucza
różnicowania sytuacji prawnejo adresatów normy prawnej' jeżeli to ztóżnicowanie
znajduje uzasadnienie w odrębnościach sytuacji prawnej lub faktycznej poszczególnych
grup obywateli. W opisywanej sprawie brak jest zróżnicowania grup podatników
znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej lub faktycznej.

Wskazane bowiem w Pana piŚmie grupy podatników znajdują Się w odmiennej
sytuacji prawnej lub faktycznej, a rozróżnienie tych grup ma oparcie w obiektywnych
kryteriach.

Pracownicy używający do celów słuzbowychpojazdów stanowiących ich własność
(chcący skorzystać zę zwolnienia wskazanego w art. Żl ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia
Ż6lipca t99I r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r. poz. 36t,
Z poźn. zm.) zwanĄ dalej ,,LłStawq o podatku dochodowym od osób fizycznych")
Są całkowicie odmienną grupą od pracodawców zezwalających pracownikom
na używanie do celów słuzbowych pojazdów stanowiących własność pracowników
(zaliczających do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane ze zwrotem
pracownikom kosztów wskazanych w art. 2I ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych). obydwie grupy różń sytuacja prawna' w której

się znajdują: O czym świadczy m.in. zakres powinności, którym podlegają (w zwlązku
z ciĘącymi na nich obowiązkami podatkowymi). Warto ponadto zallważyć, że prawo
własności jest częstym kryterium uzywanym przez ustawodawcę przy konstruowaniu
mechanizmów ruądzących podatkami dochodowymi. Przykładowo, W odniesieniu
do samochodów osobowych stanowiących własnośó pracodawców znaczęnie
dla skutków podatkowych używanta tego samochodu ma rodzą tytułu prawnego, jakim

dysponuje pracodawca (co do zasady, rzutuje to na zróżnicowatl'e obowiązków
dokumentacyjnych, a także limitów odliczeń).

Co więcej' również pracownicy ttżywający do celów słuzbowych pojazdów
stanowiących ich własnośó oraz pracownicy używający do celów słuzbowych
pojazdów, w odniesieniu do których nie mogą wykazać,, że przysługuje im prawo

własności, znajdują się W odmiennej sytuacji prawnej i faktycznej. obiektywne
kryterium rożntuąące (przysługujące prawo własności) przesądza więc o braku
naruszenia zasady równości wobec prawa.

Podobnie kształtuje się sytuacja W Sprawie zwolnienia podatkowego dotyczącego
ekwiwalentów pienięznych za uzywane przez pracowników przy wykonywaniu pracy

tarzędzia, matertały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Równiez mamy do cz1mienia

z odmienną sytuacją prawną t faktyczną pracowników, których dotyczy zwolnienie
(legitymujących się prawem własności narzędzi, materiałów lub sprzętu) w porównaniu

do pracowników, I<torzy nie spełniająwarunków wskazanych w zwolnieniu (gdyz nie mogą



udowodnić przysługującego im prawa własnoŚci 'rnrzędzi, materiałów lub sprzętu,

bątź też nie przysługuje im tytuł p;awny do tychrzeczy).

Na marginesie chciałabym wskazać,, że warunki korzystania ze zwolnienia
podatkowego dotyczącego używania do celów słuzbowych pojazdów stanowiących

własność pracownika, a także warunki korzystania ze zwolnienia podatkowego

dotyczącego uzyvvania przez pracownikow przy wykon1łvaniu pracy narzędzi, materiałów

lub sprzętu, mogą być zmienione przez podmioty sprawujące władzę ustawodawczą

a więc Sejm i Senat. Rzecznikowi Praw obywatelskich nie przysługuje inicjatywa

ustawodawcza, a więc ewentualne wnioski w tym zakresie tależy kierowaó

do uprawnionych podmiotów (posłowie, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej, Rada

Ministrów), bądź też zainicjować proces organizowania komitetu w celu zębrania

wymaganej liczby podpisów obywateli popierających projekt ustawy (w trybie wskazanym

w ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej

przez obywateli,Dz.U. z 1999 r. Nr 62 poz. 688, zpoŹn. zm.).

Rzecznikowi Praw obyvatelskich niezwykle bliskie Są Sprawy podatników,

szczegóInie tych, znajdl4ących się w trudnej sytuacji osobistej lub finansowej, jednakze

chęć niesienia pomocy nie zawszę może zostać zręalizowana. Taka sytuacja ma miejsce

w przedstawionej przez Pana sprawie. Stąd tez, z ptzykrością informuję, że RzecztIk
nie moze podjąó Sprawy poruszonej przez Pana (art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. z 2014 r. poz. 1648,

z późt. zm.).
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