Regulacje prawne
BONY ŻYWIENIOWE
1. Wartość przekazywanych bonów żywieniowych traktowanych jako finansowanie przez
pracodawcę posiłków udostępnionych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu
z tego tytułu, nie zwiększa podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe, o ile wartość ta nie przekracza miesięcznie kwoty 190 złotych. Podstawy wymiaru
nie zwiększa również wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie
z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra oraz wartość
otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów
uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz
artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku
wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania
pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 6 i 11
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe (Dz. U. z 2004r. Nr 14, poz. 124 z późn. zm.)
2. Wartość bonów żywieniowych wydanych pracownikom, jako wydatek poniesiony z tytułu
żywienia pracowników, przyczyniając się do uzyskania przychodu przez firmę, stanowi dla
pracodawcy koszt uzyskania przychodu (pogląd sporny). Kosztem jest natomiast niewątpliwie
wartość bonów żywieniowych wydanych pracownikom na cele profilaktyczne. Podstawa
prawna: Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U.z 1993r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.)
3. Przekazanie bonów żywieniowych pracownikom nie podlega opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług (VAT), ponieważ bony nie stanowią towaru ani usługi w rozumieniu ustawy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)
4. Wartość bonów żywieniowych przekazanych pracownikom na cele profilaktyczne jest
zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatkiem nie jest bowiem wartość
otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych
dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych
lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim
obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości
wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 1 pkt 11b Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

BonCard Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 61-361 ul. Starołęcka 7, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322897
gdzie znajdują się akta rejestrowe spółki. Wysokość kapitału zakładowego 925 000 zł. NIP: 7773091557. REGON: 301004427.

