Zmiany w zasadach rozliczania podró¿y s³u¿bowych

1 marca 2013 r. wchodz¹ w ¿ycie nowe
regulacje dotycz¹ce podró¿y s³u¿bowych.
Dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy, odrêbne
dla krajowych i zagranicznych podró¿y,
zostaj¹ ujednolicone i zast¹pione jednym
aktem – Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie nale¿noœci przys³uguj¹cych
pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery
bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 167, dalej zwane
„Rozporz¹dzeniem”).
Rozporz¹dzenie zwiêksza kwoty diet nale¿nych
pracownikom, a tak¿e wprowadza nowe
uregulowania, jak limit kosztu noclegu przy
podró¿ach krajowych czy lista wydatków
zwracanych pracownikowi. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e w przypadku braku odmiennych regulacji
wewnêtrznych, wszyscy pracodawcy maj¹cy
siedzibê na terenie Polski zobowi¹zani s¹
stosowaæ Rozporz¹dzenie, co mo¿e oznaczaæ
potrzebê ewentualnego dostosowania wewnêtrznych regulacji dot. podró¿y s³u¿bowych.
Kluczowe zmiany wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia to:
• podniesienie kwot diet nale¿nych
pracownikowi
Od 1 marca 2013 r. w zwi¹zku z podró¿¹
krajow¹ pracownikowi za dobê podró¿y krajowej
przys³uguje dieta w kwocie 30 z³ (wczeœniej 23 z³),
zaœ za dobê podró¿y zagranicznej w zale¿noœci
od kraju np. w przypadku podró¿y do Niemiec
dieta w kwocie 49 EUR (wczeœniej 42 EUR).
W wielu pañstwach podniesiono tak¿e limity
kwot noclegowych np. w Niemczech ze 103 EUR
do 150 EUR.
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Kwota ta zosta³a ustalona jako dwudziestokrotnoœæ
stawki diety, tj. 600 z³. Jednak, w indywidualnych
przypadkach Ustawodawca pozostawi³ pracodawcy
mo¿liwoœæ akceptowania i zwrotu wy¿szych kosztów.
• doprecyzowanie niejednoznacznych
dotychczas kwestii oraz rozwi¹zañ stosowanych w praktyce, i oparcie ich w przepisach
Przyk³adowo od 1 marca 2013 r. w przypadku
podró¿y krajowej trwaj¹cej mniej ni¿ 8 godzin
podczas doby, dieta nie przys³uguje. Z kolei wyp³ata
zaliczki na niezbêdne koszty podró¿y s³u¿bowej
(na wniosek pracownika w przypadku podró¿y
krajowej) musi wynikaæ z przeprowadzonej
wstêpnej kalkulacji kosztów tej podró¿y.
• wprowadzenie listy wydatków
podlegaj¹cych zwrotowi
Od 1 marca 2013 pracownik bêdzie móg³ ubiegaæ
siê jedynie o zwrot kosztów, poniesionych w trakcie
podró¿y s³u¿bowej krajowej lub zagranicznej, które
uwzglêdnione s¹ na liœcie wydatków podlegaj¹cych
zwrotowi. S¹ to np. op³aty za baga¿, autostrady,
parkowanie. Jednoczeœnie, pozostawiono pracodawcy mo¿liwoœæ kwalifikowania do zwrotu tak¿e
innych niezbêdnych wydatków, które bezpoœrednio
wi¹¿¹ siê z odbyt¹ przez pracownika podro¿¹ s³u¿bow¹.
• rozszerzenie prawa pracodawcy w odniesieniu do okreœlenia œrodka transportu
w³aœciwego do odbycia podró¿y krajowej
lub zagranicznej
Zgodnie z nowym Rozporz¹dzeniem, pracodawca
ma prawo nie tylko okreœliæ w³aœciwy œrodek
transportu, ale tak¿e jego rodzaj i klasê.

• ustalenie maksymalnego limitu kosztu
noclegu zwracanego pracownikowi przez
pracodawcê w zwi¹zku z podró¿¹ krajow¹
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