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Rozliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem 
dofinansowań wypłacanych 

w związku z COVID-19



Przychody ze stosunku pracy

• 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 nie 
wykorzystany 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.
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Ogólna definicja przychodu

Przychodami są:

1) otrzymane lub postawione do dyspozycji 
podatnika w roku kalendarzowym:

a) pieniądze i 

b) wartości pieniężne oraz 

2) wartość otrzymanych:

a) świadczeń w naturze i 

b) innych nieodpłatnych świadczeń.
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Wytyczne z wyroku TK K 7/13

Za przychód pracownika mogą być uznane takie
świadczenia, które:
1) zostały spełnione za zgodą pracownika
(skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)
2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w
interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w
postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie
wydatku, który musiałby ponieść,
3) korzyść ta jest wymierna i przypisana
indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna
w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
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Koszty pracownicze 2020

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł –
w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł –
w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone
poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje
dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza
miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za
rozłąkę.
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Koszty przy umowach 
cywilnoprawnych

• W przypadku umów zlecenia – 20% (50% z prawami autorskimi)
• W przypadku umów o dzieło – 20% (50% z prawami autorskimi)
• W przypadku kontraktów menedżerskich, członków organów osób

prawnych oraz osób pełniących obowiązki obywatelskie – 250 zł
(podobnie w przypadku osób pełniących funkcje obywatelskie oraz
członków organów osób prawnych)

• Przychody z działalności wykonywanej osobiście bez kosztów:
- Nagrody w konkursach (10% podatku)
- Umowy z nierezydentami podatkowymi (20% podatku)
- Umowy do 200 zł miesięcznie (17% podatku)
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Sposób rozliczania wynagrodzeń

• Brutto

- Składki społeczne w części finansowanej przez 
pracownika

- Składka zdrowotna

- PIT

- PPK (jeżeli pracownik przystąpił do PPK)

= Netto
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Spadek obrotów

• Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 
okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego, lub
2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do 
obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych,  w przypadku gdy okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

• Art. 15g antyCOVID
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Przestój ekonomiczny

• Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez 
pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika 
pozostającego w gotowości do pracy;

• W myśl art. 81 Kp pracownikowi za czas niewykonywania 
pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał 
przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje 
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub 
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został 
wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania -
60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie 
to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 
odrębnych przepisów.
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Przestój ekonomiczny

• Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca 
wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe 
jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

• Wynagrodzenie jest w takim przypadku dofinansowywane ze 
środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony wniosek o dopłatę, było wyższe niż 
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

• Art. 15g antyCOVID
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Obniżenie etatu

• Pracodawcy mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie 
więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

• Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej 
niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

• Art. 15g antyCOVID
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Dofinansowanie od starosty

• Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

• Powyższe stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o 
świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które 
wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz 
pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną 
spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega 
obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem 
pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

• Art. 15zzb antyCOVID
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Spadek obrotów

• Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie 
sprzedaży towarów lub usług  w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania,  w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego.

• Art. 15zzb antyCOVID
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Dofinansowanie od starosty

• Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym 
oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

• Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 
rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 5, mając 
na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

• Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po 
złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym 
miesiącu pracowników objętych umową ze starostą, oraz kosztach 
wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na 
ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

• Art. 15zzb antyCOVID
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Dofinansowanie od starosty

• Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu 
pracowników objętych umową ze starostą przez okres, na który 
przyznane zostało dofinansowanie. 

• W przypadku niedotrzymania tego warunku przedsiębiorca zwraca 
dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu 
nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia wezwania starosty.

• Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego 
urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce 
wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

• Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w 
której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych 
środków publicznych.

• Art. 15zzb antyCOVID
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Dofinansowanie z PFR

• Od PFR można otrzymać dofinansowanie w 
ramach tzw. Tarczy finansowej 

• Wniosek składa się poprzez bank
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Dofinansowanie z PFR

• Obliczenie kwoty subwencji dla mikrofirm:
• 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, 

które w wyniku pandemii straciły między 25 
(włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;

• 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, 
które straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. 
przychodów;

• 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, 
które straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze 
sprzedaży.

Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł
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Liczba zatrudnionych

• Właściwa chwila dla obliczenia liczby zatrudnionych: 
Liczbę zatrudnionych (w tym osób współpracujących), 
która ma znaczenie dla maksymalnej kwoty subwencji, 
ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, 
lecz tak określona liczba zatrudnionych (w tym osób 
współpracujących) nie może być wyższa niż 
zatrudnienie 
- na dzień 31 grudnia 2019 r. albo 
- na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca 
złożenia wniosku w roku poprzednim (według 
swobodnego wyboru beneficjenta).

WWW.INFORAKADEMIA.PL



PFR dla dużych firm

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy 
Finansowej PFR firm i MŚP opiera się o kilka 
instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

• Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci 
finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł

• Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci 
finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł

• Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci 
finansowania inwestycyjnego o wartości 7,5 mld zł
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PFR dla dużych firm

Finansowanie płynnościowe udzielane jest maksymalnie 
do kwoty 1 mld zł. Udzielone finansowanie płynnościowe 
może być przeznaczone na regulowanie bieżących 
płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:
• wypłatę wynagrodzeń;
• zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych 

kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu 
lub usługi;

• zobowiązań publiczno-prawnych;
• innych celów związanych z finansowaniem bieżącej 

działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania 
Programowego.
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Zwolnienie od składek dla małych…

• Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania 
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 
1.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 , wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 
składek: 
1) przed dniem 1.02.2020 r. i na dzień 29.02.2020 r., 
2) w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 29.02.2020 r. i na dzień 
31.03.2020 r., 
3) w okresie od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. i na dzień 
30.04.2020 r. 
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 
Art. 31zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) – dalej antyCOVID
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… i trochę większych…

• Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia 
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1.03.2020 r. do dnia 
31.05.2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był 
zgłoszony jako płatnik składek: 
1) przed dniem 1.02.2020 r. i na dzień 29.02.2020 r., 
2) w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 29.02.2020 r. i na dzień 
31.03.2020 r., 
3) w okresie od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. i na dzień 
30.04.2020 r. 
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 
Art. 31zo ust. 1a antyCOVID
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Młodociani

• Liczbę ubezpieczonych, o których 
mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie 
uwzględniając ubezpieczonych 
będących pracownikami młodocianymi.

• Art. 31zo ust. 6 antyCOVID
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Młodociani

• W przypadku gdy płatnik składek zgłosił do 
ubezpieczeń społecznych wyłącznie 
pracowników młodocianych, zwolnienie 
z obowiązku opłacania nieopłaconych 
należności z tytułu składek następuje na 
zasadach określonych płatników zgłaszających 
do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 
ubezpieczonych.

• Art. 31zo ust. 6 antyCOVID
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Zwolnienie a deklaracje

• Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek 
zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub 
imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach 
określonych w przepisach ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z 
tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

• Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności 
z tytułu składek ZUS, jest przesłanie deklaracji 
rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych 
należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż 
do dnia 30.06.2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony 
jest z obowiązku ich składania.

• Art. 31zq ust. 1 i 3 antyCOVID
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Informacja o zwolnieniu

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności 
z tytułu składek ZUS, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania 
deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za 
ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, 
a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich 
składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym 
powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku 
o zwolnienie z opłacania składek.

• Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek 
ZUS znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu 
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

• W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny 
w systemie teleinformatycznym ZUS, informacja udostępniana jest 
wyłącznie na tym profilu.

• Art. 31zq ust. 2 i 4-6 antyCOVID
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Ewidencjonowanie składek

• Informacja o składkach na ubezpieczenie 
emerytalne osób prowadzących pozarolniczą 
działalność i osób z nimi współpracujących 
oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku 
ich opłacania, ewidencjonowana jest na 
koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona.

• Art. 31zr 1 antyCOVID
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Opłacone mimo braku zapłaty

• W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób 
z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy 
uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia 
społeczne, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak 
składki opłacone.

• Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią 
współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli 
podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1.02.2020 r.

• Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania 
składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego 
ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

• Art. 31zs antyCOVID
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Obsługa zwolnienia

• Obsługa przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania 
składek ZUS, realizowana jest w trybie 
umorzenia składek

• Art. 31zt antyCOVID
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Dotacja dla ZUS i NFZ

• Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
przekazuje:
1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotację 
z budżetu państwa w wysokości zwolnionych 
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne;
2) do Narodowego Funduszu Zdrowia dotację 
z budżetu państwa w wysokości zwolnionych 
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 
na ubezpieczenie.

• Art. 31zw antyCOVID

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Zwolnienie a przychody

• Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku 
opłacania należności z tytułu składek, o 
których mowa w art. 31zo, nie stanowią 
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz 
przepisów o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 

• Art. 31zx antyCOVID
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Składki zapłacone za marzec

• W przypadkach, o których mowa w art. 31zo 
ust. 1–1b i ust. 2 antyCOVID, w nowym 
brzmieniu zwalnia się z obowiązku opłacenia 
należności z tytułu składek wykazanych 
w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. 
także wówczas gdy należności te zostały 
opłacone. Opłacone należności z tytułu 
składek podlegają zwrotowi na zasadach 
określonych w art. 24 ustawy systemowej

• Art. 113 antyCOVID
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Konsekwencje skorzystania ze 
zwolnienia u przedsiębiorcy

• Składki społeczne można odliczyć od dochodu 
lub wrzucić w koszty

• Składka zdrowotna jest odliczana od podatku

• Składka na FP jest kosztem uzyskania

• Powyższe nie dotyczy składek, które nie 
zostały zapłacone!
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Składki pracownika

• W części pracodawcy – nie są kosztem, jeżeli 
nie zostały zapłacone

• W części pracownika – są kosztem jako 
składnik wynagrodzenia, ale MF twierdzi, że 
pracodawca nie może ich zaliczyć do kosztów
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Potrącenia komornicze

• Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań 
służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi 
zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło 
dochodu, kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego 
nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na 
utrzymaniu.

• Przez członka rodziny rozumie się odpowiednio małżonka albo rodzica 
wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, 
które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla 
opiekuna.

• Przez dziecko rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, 
a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się 
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego 
w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne 
dziecko.

• Art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

• Z dniem 20.05.2020 r.:
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 
poz. 855) wydłuża okres pobierania dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego do 14.06.2020 r.

– Art. 4 ust. 1 antyCOVID otrzymuje brzmienie zgodnie z którym 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie w 
przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
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Zapraszamy do zadawania pytań



Paweł Ziółkowski
prawnik, ekspert w dziedzinie prawa pracy i podatków

Rozliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem 
dofinansowań wypłacanych 

w związku z COVID-19


