
 

Pokrycie przez pracodawcę zaległych składek na ZUS jako świadczenie niestanowiące 

przychodu pracownika, czyli refleksje na temat sposobu rozumienia pojęcia przychodu 

w podatku dochodowym od osób fizycznych - Artur Halasz Katedra Prawa Finansowego WPAiE 
UWr 

 

 

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 22 lipca 2021 r., I SA/Rz 389/21 (orzeczenie 

nieprawomocne) 

Wykonania zaległego zobowiązania przez płatnika, w zakresie obliczenia, potrącenia z 

dochodu ubezpieczonego oraz odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne, nie można utożsamiać z wykonaniem obowiązku za kogoś innego, tj. za 

pracownika lub byłego pracownika. Brak zatem podstawy do stwierdzenia obecnie 

przychodu u pracowników z tego powodu, że składki wcześniej powinny były być 

potrącone ze świadczeń wypłacanych pracownikom. Skoro wskutek zapłaty zaległych 

składek przez płatnika nie występuje przychód u pracowników, to płatnik nie jest 

również zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zdaniem Sądu, za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które 
stanowią definitywny przyrost majątku podatnika, czyli zwiększają jego aktywa lub 

zmniejszają zobowiązania. W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z żadną z 

powyższych sytuacji. Wpłacone przez Spółkę, jako płatnika, zaległe składki nie zwiększają 

aktywów podatnika, natomiast powodują zmniejszenie istniejącego zobowiązania wobec 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz nie jest to zobowiązanie podatnika (pracownika) lecz 
płatnika składek. Obowiązki płatnika w sposób jednoznaczny określone zostały w art. 46 ust. 

1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 

164, poz. 1027 z późn. zm.) i kwestia ta jest niesporna. 

 

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w wyniku weryfikacji podstawy naliczania 

składek ubezpieczeniowych przez ZUS, płatnik został zobowiązany do zapłaty zaległych 
składek ubezpieczeniowych, czyli do wykonania własnego obowiązku płatnika w zakresie 

odprowadzenia składek ubezpieczeniowych w prawidłowej wysokości. Należy zauważyć, że w 

żadnym momencie obowiązek zapłaty zaległych składek na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne nie ciążył na pracownikach. Wykonania zaległego zobowiązania przez 

płatnika, w zakresie obliczenia, potrącenia z dochodu ubezpieczonego oraz odprowadzania 

składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, nie można utożsamiać z wykonaniem 
obowiązku za kogoś innego, tj. za pracownika lub byłego pracownika. Brak zatem podstawy 

do stwierdzenia obecnie przychodu u pracowników z tego powodu, że składki wcześniej 

powinny były być potrącone ze świadczeń wypłacanych pracownikom. Skoro wskutek zapłaty 

zaległych składek przez płatnika nie występuje przychód u pracowników, to płatnik nie jest 

również zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. 

 

(…) 

 

W konsekwencji okazały się zasadne zarzuty skargi dotyczące naruszenia przepisów prawa 

materialnego tj. art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 20 ust. 1 

u.p.d.f., gdyż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie wystąpił po stronie pracowników 
oraz byłych pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych. Trafny jest również zarzut naruszenia art. 42a u.p.d.f. w zw, z art. 31 i 41 

u.p.d.f. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że Skarżąca jako płatnik 

zobowiązana jest pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządzić 

informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-11). 



Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2021 r. sygn. akt II FSK 2573/18  

Wyrok NSA z dnia 19 marca 2019 r. sygn. akt II FSK 864/17 

Wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt II FSK 1891/13 

Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2019 r. sygn. akt II FSK 1311/17 

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 1107/16 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 maja 2018 r. sygn. akt I SA/Gl 304/18 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt I SA/Po 829/18 

Wyrok WSA w Gdańsku u z dnia 1 lutego 2017 r. sygn. akt I Sa/Gd 781/16  

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 3 września 2019 r. sygn. akt I SA/Bd 430/19 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1426) 

Art. 11 ust. 1 Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie 

realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 

25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 
roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w 

naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

 

Główne problemy 

1. Konstrukcja definicji legalnej pojęcia przychodu w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

2. Sposób rozumienia definicji pojęcia przychodu w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

3. Zagrożenie naruszenia zakazu podwójnego opodatkowania dochodu pracownika. 

 


