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WSTĘP
Na zakładach pracy dokonujących wypłat oraz stawiających do dyspozycji pracowników należności ze stosunku pracy, spoczywa obowiązek
obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych. W przypadku wynagrodzeń pracowniczych
opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, tj. przychód
pomniejszony o koszty jego uzyskania. Koszty te są więc jednym z podstawowych elementów, które mają wpływ na wysokość dochodu pracownika, a w konsekwencji również na kwotę odprowadzanej za dany miesiąc
zaliczki. Uwzględnia się je nie tylko przy obliczaniu zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, ale również przy dokonywaniu rocznego
rozliczenia tego podatku. Dlatego bardzo ważne jest ich ustalenie przez pracodawcę w prawidłowej wysokości.

Zapraszam do lektury
Rafał Kuciński
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KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZANE
Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW
I. Koszty u pracowników
Podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów
Wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
została określona w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Z powołanego przepisu wynika,
że w 2017 roku podstawowe koszty z tytułu jednej umowy wynoszą 111,25 zł
miesięcznie, czyli 1.335 zł za rok podatkowy. Jak widać, w przypadku pracowników koszty te mają charakter zryczałtowany. Przysługują one bowiem
w określonej w stałej kwocie miesięcznej bez względu na faktyczną wysokość
wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za ten okres i niezależnie od tego,
czy jest on zatrudniony na cały etat, czy tylko na jego część. Nie ma również
znaczenia to, czy faktycznie pracownik przepracował cały miesiąc, dwa tygodnie czy zaledwie np. jeden dzień. Jeżeli powstał u tej osoby przychód ze stosunku pracy, to co do zasady należą się jej koszty w pełnej wysokości.
Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie warunkuje wysokości kosztów pracowniczych, związanych z zatrudnieniem pracownika na
podstawie umowy o pracę, od wymiaru etatu, na który zatrudniony jest ten pracownik. Miesięczna kwota kosztów uzyskania przychodu jest bowiem stała.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 listopada 2011 r.
(nr ILPB1/415-988/11-2/AG).

Wymaga również podkreślenia, że wcześniej była mowa o tzw. kosztach podstawowych. Koszty pracownicze w tej wysokości przysługują
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