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WydaTkI na okulaRy dla PRaCoWnIkóW  

  Wydatki na okulary dla pracowników  
– rozliczenie podatkowe i składkowe  
oraz ewidencja rachunkowa

Pracodawcy często finansują pracownikom zakup okularów korygujących 
wzrok. Najczęściej realizują w ten sposób obowiązek wynikający z przepisów 
prawa pracy. Rzadziej zakupy okularów korekcyjnych finansują dobrowolnie. 
W związku z takimi działaniami pracodawców pojawiają się pytania o możli-
wość zwolnienia z PIT przychodu osiąganego z tego tytułu przez pracowni-
ków, możliwość zaliczania wydatków poniesionych przez pracodawców na za-
kup okularów korygujących wzrok do kosztów uzyskania przychodów, a także 
rozliczanie VAT od takich przekazań. W raporcie przedstawiamy, jakie skutki 
w podatku dochodowym oraz VAT wywołuje przekazanie okularów korekcyj-
nych pracownikom, kiedy należy z tego tytułu odprowadzić składki oraz jak 
ewidencjonować takie zdarzenia w księgach rachunkowych.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikom użytku-
jącym w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru 
czasu pracy (§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na sta-
nowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Robi to na podstawie orzeczenia lekar-
skiego o konieczności używania okularów korekcyjnych przez pracownika. Orzeczenie to 
jest wystawiane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w wyniku badań wstępnych, 
okresowych lub kontrolnych (dalej: badania profilaktyczne), na które pracownika kieruje 
pracodawca. 

To pracodawca określa sposób zaopatrzenia pracownika w okulary korekcyjne. Może to 
zrobić poprzez:

■■ wydanie pracownikowi zaleconych okularów korygujących wzrok,
■■ pozostawienie w gestii pracownika zakupu zaleconych okularów i dokonanie na jego 

rzecz zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

1. Rozliczenie podatku dochodowego

1.1. Przychód pracownika
Pracownik, któremu pracodawca finansuje albo refunduje koszt zakupu okularów, uzy-
skuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Przychód ten korzysta ze zwolnienia z PIT 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof, jeżeli zakup okularów następuje na zalecenie leka-
rza wydane w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej 
opieki zdrowotnej, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zwolnienie obej
muje również przypadki, gdy zakup okularów jest skutkiem przeprowadzenia badanie 
wzroku na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę na prośbę pracow-
nika jeszcze przed upływem terminu ważności badań okresowych, np. w związku z po-
gorszeniem się wzroku pracownika. W pozostałych przypadkach zwolnienie, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 updof, ani żadne inne zwolnienie z PIT nie ma zastosowania. 
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