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Opodatkowanie 

świadczeń 

w naturze

Pracodawca, który otrzyma dofinansowanie na wynagrodzenie

pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym

wymiarem czasu pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę

z przyczyn niedotyczących pracowników przez okres dofinansowania

oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.

W dobie pracy zdalnej pracownicy nie mogą w praktyce skorzystać

z wielu przysługujących im świadczeń. Dotyczy to w szczególności

świadczeń, z których korzystali w miejscu pracy. Tak jest np.

w przypadku garaży lub miejsc parkingowych. Także inne świadczenia,

np. w postaci dostępu do placówek sportowych – obecnie nieczynnych –

nie są dostępne dla pracowników.

Obiektywny brak możliwości skorzystania ze świadczeń powoduje, że

nie można ich uważać za otrzymane, a przez to stanowiące przychód

podatkowy pracowników nawet wtedy, gdy pracodawca nadal ponosił ich

koszt. Z brakiem przychodu podatkowego wiąże się również

niewliczanie takich świadczeń do podstawy składek na ubezpieczenia

społeczne.

Należy pilnie zweryfikować katalog świadczeń pracowniczych

zapewnianych pracownikom. Prawdopodobnie są wśród nich takie, które

obecnie nie powinny być traktowane jako opodatkowany oraz

oskładkowany przychód pracowników.

Ewentualne oszczędności wynikające z obniżenia podstawy wymiaru

obciążeń publicznoprawnych o wartość takich świadczeń mogą być nie

do pogardzenia w czasie, kiedy wiele firm i pracowników zmaga się

z trudnościami finansowymi.

Tomasz Kret

Starszy prawnik

TEMAT 1

Opodatkowanie świadczeń pracowniczych 

w okresie zagrożenia COVID -19

Świadczenie 

nieotrzymane nie 

stanowi przychodu

COVID-19 utrudnia 

dostęp do 

świadczeń

Co powinien zrobić 

pracodawca?

Świadczenia niedostępne ze względu na izolację 

epidemiologiczną nie stanowią podstawy opodatkowania

mailto:tomasz.kret@raczkowski.eu?subject=PRO%20HR%20MAJ


TEMAT 2

Tarcza antykr yzysowa 3.0 

Najważniejsze zmiany

Ustawa przewidująca wsparcie dla przedsiębiorców 

w związku z COVID-19 oczekuje na podpis 

Prezydenta

• Od 25 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał

ubezpieczonemu zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu

konieczności osobistego sprawowania opieki wyłącznie nad dzieckiem

niepełnosprawnym lub niepełnosprawną osobą dorosłą w razie

zamknięcia analogicznych jak obecnie placówek – maksymalnie przez 14

dni.

• Od 25 maja 2020 r. zasiłek opiekuńczy nie będzie już przysługiwał

opiekunom dzieci pełnosprawnych.

Jeżeli na skutek działań związanych z zapobieganiem zarażenia wirusem

SARS-COV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny

pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których

mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego

dochodu członka rodziny, którego ten pracownik ma na utrzymaniu.

Rozszerzono krąg przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia z opłacania

składek ZUS za kwiecień-maj 2020 r.

• Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez

konieczności zmiany posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

uzyskania nowego zezwolenia na pracę (w tym sezonową) lub wpisania

nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

do ewidencji oświadczeń.

• Wydłużono termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE,

dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu

członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Możliwe będzie prowadzenie rozpraw w formie wideokonferencji.

„Tradycyjna” rozprawa będzie mogła zostać przeprowadzona, jeżeli nie

wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących

(choć nie wiadomo jak sądy miałyby to oceniać).

Więcej na stronie alertu Tarcza 3.0 | PRO HR Koronawirus

Łukasz Kuczkowski 

Radca prawny / Partner
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TEMAT 3

Tarcza Antykr yzysowa. 

Dofinansowanie

Dziś pracodawcy stają przed koniecznością redukcji kosztów.

Obecne przepisy przewidują instrumenty pomocowe w celu ochrony miejsc

pracy. Pracodawcy mogą ubiegać się m.in. o:

• dofinansowanie z FGŚP,

• dofinansowanie z Funduszu Pracy (od starosty),

• świadczenie postojowe,

• dofinansowanie z PFR.

Można również oszczędzić w zakresie PIT i ZUS.

Regulacje „tarczowe” wywołują wiele praktycznych problemów. Wymogi

prawne i techniczne wniosków o wsparcie często bywają niejasne, a obok

obszarów przeregulowanych istnieją luki. Różna bywa również praktyka

rozpatrywania wniosków przez instytucje państwowe.

Uzyskanie wsparcia wymaga przede wszystkim przeprowadzenia analizy

i ustalenia, która z opcji dofinansowania jest najkorzystniejsza dla

pracodawcy. Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiednich

dokumentów oraz prawidłowe wypełnienie danego wniosku.

Czas ma kluczowe znaczenie, gdyż liczba pracodawców ubiegających się

o pomoc rośnie, a dostępne środki są ograniczone.

Pozyskanie wsparcia finansowego może wiązać się w przyszłości

z kontrolami organów publicznych. Należy zatem pamiętać o wdrożeniu

procedury postępowania, w razie czynności kontrolnych.

Więcej o dostępnych formacjach dofinansowania na stronie PRO HR

Koronawirus.

dr Michał Kacprzyk

Radca prawny 
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TEMAT 4

Kwarantanna pracowników

Weryfikacja odbywania kwarantanny przez pracownika

Osobom odbywającym kwarantannę przysługuje wynagrodzenie za okres

jej trwania określone w art. 92 Kodeksu pracy lub świadczenie pieniężne

z tytułu choroby. Pracodawca może wystąpić do właściwego organu

Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych

w oświadczeniu o odbyciu kwarantanny. Takie wystąpienie wymaga

uzasadnienia.

Wdrożenie procedury weryfikacji faktycznego objęcia pracownika

kwarantanną pozwoli zaoszczędzić środki przeznaczone na wypłatę

wynagrodzenia chorobowego, w sytuacji, w której okaże się, że pracownik

nie był objęty kwarantanną (14 lub do 21 dni), jak również zakwalifikować

taką nieobecność jako nieobecność nieusprawiedliwioną.

Objęcie kwarantanną pracownika, którego domownik jest osobą

zakażoną

Obecnie brak jest przepisów regulujących objęcie domowników osoby

zakażonej – odbywającej izolację w warunkach domowych – kwarantanną

z mocy prawa.

Dopuszczenie do pracy takiego pracownika, stwarza niebezpieczeństwo

zakażenia innych pracowników. Uzyskując powyższą informację

pracodawcy z reguły decydują się na zwolnienie takiej osoby

z obowiązku przychodzenia do pracy z zachowaniem 100%

wynagrodzenia.

Jeżeli z uwagi na charakter pracy osoba taka nie może pracować zdalnie

warto podjąć niezwłoczne działania zmierzające do uzyskania decyzji

Sanepidu. Pozwoli to zaoszczędzić środki, które pracodawca przeznacza

na wynagrodzenie niepracującej osoby, gdyż osoba taka będzie

uprawniona do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

dr Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny / Partner

Michalina Kaczmarczyk

Radca Prawny
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TEMAT 5

Zatrudnienie niepełnosprawnych: 

ułatwienia na podstawie Tarczy 

antykr yzysowej 

Dotychczasowe specustawy wprowadziły ułatwienia dla osób 

niepełnosprawnych i zatrudniających je pracodawców

Piotr Lewandowski 

Radca prawny

Agnieszka Piasecka 

Aplikant adwokacki 

Ułatwienia dla pracodawców

#1

Do 20% środków zgromadzonych w PFRON lub zakładowym

funduszu aktywności, a także do 20% kwoty podlegającej zwrotowi

na te fundusze, może być przeznaczone przez pracodawcę na

działania związane z ochroną miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Wymagana jest do tego zgoda dysponenta funduszu.

#2

Możliwe jest przesunięcie terminu na realizację zobowiązań

wynikających z umowy, na podstawie której pracodawcy otrzymują

dofinansowania z PFRON. Pracodawcy mogą wnioskować o zmianę

warunków umów i zwrot kosztów: szkolenia zatrudnionej osoby

niepełnosprawnej, wyposażenia jej stanowiska pracy, dodatkowych

kosztów poniesionych np. na adaptację pomieszczeń, a także

zatrudnienia oraz szkolenia pracowników pomagających osobie

niepełnosprawnej.

#3

Od kwietnia zwiększeniu uległo dofinansowanie wynagrodzeń

niepełnosprawnych pracowników (w zależności od rodzaju i stopnia

niepełnosprawności – z 75 zł do nawet 800 zł).

Skorzystanie z ww. rozwiązań może być jednym z instrumentów

zmierzających do optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Ułatwienia dla pracowników

Pracownicy zachowują uprawnienia związane ze statusem osoby

niepełnosprawnej, dzięki przedłużeniu ważności orzeczeń dot.

niepełnosprawności. Dotyczy to też m.in. przedłużenia ważności kart

parkingowych i decyzji przyznających świadczenie z pomocy

społecznej, wydanych w związku z niepełnosprawnością.
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TEMAT 6

Zawieszenie składek do PPE 

i wpłat do PPK w czasie korzystania 

z Tarczy antykr yzysowej

Istnieje możliwość niefinansowania składki podstawowej do PPE

w przypadku wprowadzenia w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub

obniżenia wymiaru czasu pracy. Analogicznie, w takich sytuacjach można nie

finansować wpłat do PPK.

Dotyczy to wyłącznie przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu

pracy wprowadzonego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z ochroną miejsc pracy, czyli starej ustawy antykryzysowej

z 2013 r., która wszak wciąż obowiązuje.

Z zawieszenia składek i wpłat nie może skorzystać pracodawca, który

wprowadzi „zwykły” przestój (w rozumieniu Kodeksu pracy).

W opinii Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) możliwość niefinansowania

składek do PPE i wpłat do PPK dotyczy również przestoju ekonomicznego

albo obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie anty-covidowej Tarczy

antykryzysowej.

PFR uważa, że przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy

przewidziane w Tarczy antykryzysowej są tożsame z rozwiązaniami

przewidzianymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych

z ochroną miejsc pracy. Taka interpretacja jest korzystna dla pracodawców.

Są natomiast wątpliwości czy ten pogląd jest słuszny.

Są to bowiem odrębne instytucje prawne, oparte na różnej podstawie

prawnej i o różnym charakterze. W konsekwencji można stwierdzić, że

w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

wprowadzonego w następstwie COVID-19, nie ma możliwości

niefinansowania składek do PPE lub odpowiednio wpłat do PPK.

Zdarzało się już w przeszłości, że PFR zmieniał swoje opinie prezentowane

na oficjalnych stronach internetowych. Nie wiadomo więc czy obecne

stanowisko się utrzyma. Pracodawcy, którzy podejmą decyzję

o niefinansowaniu składek do PPE lub odpowiednio wpłat do PPK muszą

wkalkulować ryzyko zakwestionowania takiego podejścia.

Paulina Zawadzka-Filipczyk

Radca prawny
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TEMAT 7

Ułatwienia dla Rad Nadzorczych

Tarcza antykryzysowa wprowadziła zmiany do kodeksu 

spółek handlowych ułatwiające i unowocześniające 

organizacje posiedzeń Rad Nadzorczych

#1

Odbywanie posiedzeń zdalnie

Dotychczas odbywanie posiedzeń za pośrednictwem wideo- lub telekonferencji było

dopuszczalne jedynie, jeśli umowa spółki (statut) przewidywała taką możliwość. Obecnie

zasadą jest możliwość odbywania posiedzeń z wykorzystaniem środków porozumiewania się

na odległość. Nie będzie to możliwe jedynie wówczas, gdy umowa spółki (statut) wprost

zabrania takiego sposobu organizacji posiedzeń.

#2

Oddawanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej

Dużym ułatwieniem jest możliwość oddawania głosu na piśmie za pośrednictwem innego

członka Rady Nadzorczej (chyba że umowa spółki/statut stanowi inaczej). Nie może ono

jednak dotyczyć kwestii wprowadzonych do porządku obrad już w trakcie posiedzenia.

#3

Podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na

odległość lub na piśmie

Uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.

Warunkiem jest, aby:

• wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz

• co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

Umowa spółki (statut) może przewidywać surowsze wymagania.

Uchwały podejmowane w ww. sposób mogą również dotyczyć spraw, dla których umowa

(statut) spółki przewiduje głosowanie tajne (chyba że którykolwiek z członków rady zgłosi

sprzeciw wobec takiego procedowania). Taki tryb może również dotyczyć wyborów

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka zarządu, a także

odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, co dotychczas było niemożliwe.

Magdalena Skwara 

Radca prawny
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