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Świadczenia dla pracowników 
w czasie pandemii COVID-19 – aspekty podatkowe



Agenda
• Świadczenia dla pracowników a koszty pracodawcy – zagadnienia ogólne

• Świadczenia dla pracowników a przychody – potrzeby osobiste kontra służbowe

• Środki ochrony przed wirusem przekazane pracownikom i ich rodzinom – przychody i 
koszty

• Opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin w czasie pandemii a skutki podatkowe

• Pracownik pracuje z domu – jakie rodzi to skutki podatkowe
• Komputer służbowy i komputer prywatny w przychodach i kosztach
• Kamera internetowa, mikrofon, głośniki itp. – czy z tym są związane jakieś skutki fiskalne?
• Rozliczenie z pracownikiem kosztów „służbowego internetu domowego”
• Kto zapłaci za domową energię elektryczną przy wymuszonej pracy z domu
• Koszty podróży służbowych w czasie epidemii (w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)
• Podwyższone koszty uzyskania pracownika zamiejscowego a praca w domu
• Samochód służbowy w czasie pandemii

• Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić szczególną uwagę 
przy zwolnieniach obowiązujących wcześniej 

• Gdy opadnie kurz pandemii – podatkowe koszty pracodawcy i przychody pracownika 
związane z powrotem do normalności (względnej)
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Świadczenia dla pracowników a koszty pracodawcy 
– zagadnienia ogólne

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z 
wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 uCIT/art. 23 ust. 1 
uPIT

art. 15 ust. 1 uCIT/art. 22 ust. 1 uPIT
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Świadczenia dla pracowników a koszty pracodawcy 
– zagadnienia ogólne

• Pracodawca, który przekazuje świadczenia na rzecz pracowników zobowiązany 
jest wykazać celowość kosztów tak jak w każdym innym przypadku.

• Fakt, że odbiorcą świadczeń jest pracownik nie oznacza automatycznie, że wydatki 
są kosztem podatkowym (tak np. NSA w wyroku z dnia 28 maja 2019 r., II FSK 
1585/17).

• Dla kosztu pracodawcy całkowicie bez znaczenia jest to, czy w związku z 
otrzymaniem świadczenia pracownik uzyska przychód podatkowy.

• Koszt pracodawcy może być uzasadniony obowiązkiem przekazania świadczenia, a 
taki może wynikać z przepisów lub treści stosunku prawnego łączącego strony.  
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Świadczenia dla pracowników a przychody –
potrzeby osobiste kontra służbowe

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej 
oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju 
wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich 
ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i 
świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, 
nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty 
niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto 
świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość 
innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

art. 12 ust. 1 uPIT
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Świadczenia dla pracowników a przychody –
potrzeby osobiste kontra służbowe

• Obiektywna korzyść pracownika a przychód w świetle orzecznictwa 

NSA  (np. wyrok NSA z dnia 16 października 2019 r., II FSK 3531/17) i 

w uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13.

• Świadczenie nieodpłatne dla pracownika: przychód a darowizna   
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Środki ochrony przed wirusem przekazane 
pracownikom i ich rodzinom – przychody i koszty

Obowiązek pracodawcy a przychód 
pracownika i KUP pracodawcy 

art. 207 Kodeksu pracy 

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres 
odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki 
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i 
higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa 
w art. 23711 § 2.07 Kodeksu pracy 

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie 
pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć 
nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest 
obowiązany:1)organizować pracę w sposób zapewniający 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

(…) 

§ 21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie 
mogą obciążać pracowników.

Zasada racjonalnego działania 

• Zdolność do wykonywania pracy

• Gotowość do powrotu do pracy 
(postój pracowników)

• Bezpieczeństwo współpracowników
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Środki ochrony przed wirusem przekazane 
pracownikom i ich rodzinom – przychody i koszty

• Środki ochrony dla pracownika = KUP pracodawcy

• Środki ochrony dla rodziny pracownika = ryzyko kwestionowania jako KUP
pracodawcy

• Środki ochrony dla pracownika – brak przychodu pracownika ewentualnie
zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 11 uPIT

• Środki ochrony dla rodziny pracownika – ryzyko podatkowe wystąpienia
przychodu/darowizna
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Opieka medyczna dla pracowników i ich 
rodzin w czasie pandemii a skutki podatkowe
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Pracownik pracuje z domu 
– jakie rodzi to skutki podatkowe

1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas 

oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Art. 3 ustawy COVID-19
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Pracownik pracuje z domu 
– jakie rodzi to skutki podatkowe

• Komputer służbowy i komputer 
prywatny w przychodach i kosztach

• Kamera internetowa, mikrofon, 
głośniki itp. – czy z tym są związane 
jakieś skutki fiskalne?

• Rozliczenie z pracownikiem kosztów 
„służbowego internetu domowego”

• Kto zapłaci za domową energię 
elektryczną przy wymuszonej pracy z 
domu?

Brak przychodu – wykładania jak w 

wyroku NSA z 16 października 2019 r., 

II FSK 3531/17

lub
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Pracownik pracuje z domu 
– jakie rodzi to skutki podatkowe

• Komputer służbowy i komputer prywatny w 
przychodach i kosztach

• Kamera internetowa, mikrofon, głośniki itp. –
czy z tym są związane jakieś skutki fiskalne?

• Rozliczenie z pracownikiem kosztów 
„służbowego internetu domowego”

• Kto zapłaci za domową energię elektryczny 
przy wymuszonej pracy z domu?

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 13 uPIT: 
zwalnia się ekwiwalenty pieniężne za 
używane przez pracowników przy 
wykonywaniu pracy narzędzia, materiały 
lub sprzęt, stanowiące ich własność

wyłączenie ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 
9 rozporządzenia MPiPS z 18.12.1998 r. w 
sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 
podstawy naliczania składek nie stanowią 
ekwiwalenty pieniężne za użyte przy 
wykonywaniu pracy narzędzia, materiały 
lub sprzęt, będące własnością pracownika
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Pracownik pracuje z domu 
– jakie rodzi to skutki podatkowe

W obu rozwiązaniach (brak przychodu vs. zwolnienie) kluczowe 
znaczenie ma wyznaczenie wartości świadczeń należnych pracownikowi 

– konieczne jest ustalenie faktycznych obciążeń

Ważne ze względu na przychód pracownika, 
ale również koszty pracodawcy!
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Pracownik pracuje z domu 
– jakie rodzi to skutki podatkowe

Koszty podróży służbowych w czasie epidemii (w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)

• Opłacone, a niewykorzystane bilety lotnicze

• Opłacone, a niewykorzystane rezerwacje w hotelach 

Już w wyroku z dnia 7 sierpnia 2001 r., III SA 2041/00, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że 
kosztem uzyskania przychodów są tylko takie straty, których występowanie w toku działalności 
danego rodzaju jest nieuniknione; które są normalnym, chociaż niechcianym następstwem działania 
w danej branży. Celowi osiągnięcia przychodów służy zatem sama działalność gospodarcza, a straty 
są jedynie ubocznym skutkiem tej działalności. Z kolei w wyroku z dnia 20 października 2006 r. II FSK 
1273/05, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że skoro istnieje kategoria strat, których nie uważa 
się za koszty uzyskania przychodów, to – a contrario – należy przyjąć, że istnieją pewne straty, które 
podlegają wliczeniu do kosztów, mimo że nie mieszczą się w pojęciu zdefiniowanym w art. 22 ust. 1
u.p.d.o.f. Podatnik, który zamierza zaliczyć straty do kosztów uzyskania przychodów powinien 
niezależnie od wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości udowodnić, że straty te 
są normalnym następstwem prowadzonej działalności gospodarczej w danej branży. 

Wyrok NSA z dnia 8 marca 2016 r., II FSK 3948/13
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Koszty podróży służbowych w czasie epidemii 

(w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)

Art. 52m updof

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub 

postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.: 

1) (…) 

2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, 

o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 uCOVID-19.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Koszty podróży służbowych w czasie epidemii 

(w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)

Art. 15x ust. 1 i ust. 3 pkt 1 uCOVID-19

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas 
oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1. zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2. polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze 
niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

3. zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do 
wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, 
przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie stosuje się;

4. polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę.

Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do 
realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na 
zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRACOWNIKÓW W BRANŻACH „KRYTYCZNYCH”  wg art. 15x ust. 2 uCOVID-19 
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Koszty podróży służbowych w czasie epidemii 

(w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)

Zwolnienie z art. 52m updof
DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRACOWNIKÓW W BRANŻACH 

„KRYTYCZNYCH” wg art. 15x ust. 2 uCOVID-19 
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Pracownik pracuje z domu 
– jakie rodzi to skutki podatkowe

Podwyższone koszty uzyskania pracownika zamiejscowego a praca w domu

Podwyższone koszty uzyskania przychodu stosowane są wobec pracownika:

• z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika 
jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie 
uzyskuje dodatku za rozłąkę,

• równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub 
czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Ratio legis przepisu wyłącza możliwość stosowana podwyższonych kosztów, gdy 
pracownik cały miesiąc wykonuje zdalną pracę. Ale…
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Pracownik pracuje z domu 
– jakie rodzi to skutki podatkowe

Samochód służbowy w czasie pandemii:

• Brak szczególnych regulacji

• Długotrwały charakter umów o używanie

• Koszty garażowania

• Niezmienny charakter pojazdu 
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Więcej czasu na zapłatę zaliczek

UWAGA: dotyczy wybranych zaliczek pobranych przez płatnika,

a nie zaliczek własnych podatnika!

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, 
obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., 
jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

Powyższe stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących 
świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu 
praw autorskich i praw pokrewnych

Art. 52o updof
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Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić 
szczególną uwagę przy zwolnieniach obowiązujących wcześniej 

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania 
należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo 
(zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS), 

nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. 

Art. 31zx uCOVIDzm

Koszty i odliczenie od 
dochodu oraz podatku!!!!
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Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić 
szczególną uwagę przy zwolnieniach obowiązujących wcześniej 

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki, na zasadach określonych w ust.7, 
nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

Art. 15zzd ust. 10 uCOVIDzm
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Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić 
szczególną uwagę przy zwolnieniach obowiązujących wcześniej 

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji 
podatnika w 2020 r.: 
1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq uCOVID-19; 

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
wykonujących umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie
usług, jeżeli nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów,
wypłacone w 2020 r. świadczenie postojowe jest zwolnione  z podatku
dochodowego.  

Art. 52m updof
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Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić 
szczególną uwagę przy zwolnieniach obowiązujących wcześniej 

Wolne od podatku dochodowego są:
• zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej 

pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 
kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 9a updof - podwyższenie z dotychczas obowiązującego 
limitu 1.000 zł); 

• zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł, – do wysokości nieprzekraczającej  w 
2020 r. kwoty 10 000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b updof - podwyższenie z dotychczas 
obowiązującego limitu 6.000 zł); 

Art. 52l updof
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Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić 
szczególną uwagę przy zwolnieniach obowiązujących wcześniej 

Wolne od podatku dochodowego są:
• wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której 

mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 
roku kwoty 2000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof - podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 
1.000 zł) Nie są rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich 
wymiany na towary lub usługi – zwolnienie nie ma zastosowania. 

• dopłaty z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, 
zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, 
obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w 
placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i  leczniczo-opiekuńczych, oraz 
przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem  na leczeniu – do wysokości nieprzekraczającej 
w 2020 i 2021 r. kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) - podwyższenie z  dotychczas obowiązującego 
limitu 2000 zł). 
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Gdy opadnie kurz pandemii – podatkowe koszty 
pracodawcy i przychody pracownika związane z 

powrotem do normalności (względnej)
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Zapraszamy do zadawania pytań



Radosław Kowalski
doradca podatkowy

Świadczenia dla pracowników 
w czasie pandemii COVID-19 – aspekty podatkowe



Kancelaria Doradcy Podatkowego 

Radosława Kowalskiego 

e – mail: kancelaria@rstk.pl
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