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DLA BIZNESU 
 

Opodatkowanie dopłat do pensji z FGŚP  
 
Otrzymane wsparcie w postaci dopłat do pensji       
pracowniczych ze środków Funduszu    
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   
(FGŚP) nie jest neutralne podatkowo. Jak      
wskazał Dyrektor KIS w wydanej niedawno      
interpretacji nr.  
0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD, stanowi  
przychód w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. 
 
Sprawa dotyczy zapytania do Dyrektora     
Krajowej Izby Skarbowej, z którym zwróciła się       
spółka działająca w specjalnej strefie     
ekonomicznej. W związku z epidemią Covid-19      
otrzymała wsparcie pomocowe w postaci     
dofinasowania do wynagrodzeń pracowników.    
Zadała ona pytanie, czy otrzymane     
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników    
pracujących w strefie ekonomicznej stanowią     
przychód w podatku dochodowym od osób      
prawnych? W przedmiotowej sprawie Dyrektor     
Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że     
otrzymane wsparcie finansowego w postaci     
dopłat do pensji pracowniczych oraz składek      
ZUS ze środków FGŚP nie jest neutralne       
podatkowo. Według KIS środki z Funduszu      
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   
otrzymane w ramach przepisu art. 15g ustawy o        
COVID na wynagrodzenia pracowników należy     
zakwalifikować jako przychód w oparciu o      
przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. 
 
Co ważne pierwotnie, zarówno w     
wyjaśnieniach opublikowanych na stronie    
podatki.gov.pl, jak również w wydawanych     
interpretacjach, prezentowane było stanowisko,    
że w myśl art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT            
otrzymane dofinansowanie jako zwrot    
wynagrodzenia niezaliczonego do kosztów    
podatkowych nie stanowił przychodu    
podatkowego. Teraz okazuje się jednak, że      
organy podatkowe wycofały się z tej      

koncepcji, twierdząc, że wskazany przepis     
ustawy o CIT odnosi się do wydatków, których        
obiektywnie nie można zaliczyć do kosztów      
podatkowych. 
 
Przypomnijmy, że dofinansowanie z FGŚP jest      
przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń    
pracowników, które generalnie stanowią dla     
przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu.    
Jeżeli więc podatnik zaliczy wydatki pokryte z       
dofinansowania do kosztów podatkowych, to     
będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z      
tytułu otrzymanego przysporzenia. Jeżeli jednak     
nie zaliczy wydatków na wynagrodzenia do      
kosztów uzyskania przychodu, to obowiązek taki      
nie powstanie. 
 
Aby uniknąć ryzyka przyjęcia tego podejścia w       
przypadku ewentualnej kontroli, podatnikom    
pozostaje zaliczyć wydatki na wynagrodzenia     
sfinansowane ze środków z FGŚP do kosztów       
uzyskania przychodu i jednocześnie rozpoznać     
przychód z tytułu otrzymanego dofinansowania.     
Warto jednak spróbować otrzymać indywidualną     
interpretację. 
 
Część prawników nie zgadza się z interpretacją 
 
Według części prawników i doradców     
podatkowych prezentowane wyżej podejście    
stanowi wyraz nieprawidłowej interpretacji    
przepisów przez organ podatkowy. Jak wskazuje      
Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, temat     
jest wielowątkowy i dotyka przede wszystkim      
przedsiębiorców działających na podstawie    
zezwoleń strefowych, gdyż dotyczy zarówno     
kwalifikacji podatkowej otrzymanego   
dofinansowania, jak również interpretacji art. 12      
ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT. W skrócie można          
powiedzieć, że zdaniem organów podatkowych     
dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników    
działalności zwolnionej powoduje, że podatnik     
musi wykazać przychód opodatkowany CIT, a      
koszty wynagrodzeń stanowią koszt działalności     
zwolnionej. Czyli podatnik taki musi z      
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otrzymanego dofinansowania oddać 19 proc.     
otrzymanej kwoty. 
 
Dla organów podatkowych przychodem    
zwolnionym, co do zasady, jest tylko przychód       
ze sprzedaży produktów wytwarzanych w     
ramach tej działalności. Koncepcję tę obalają      
jednak między innymi wyroki NSA (sygn. II       
FSK 245/16 oraz II FSK 312/18.). Skoro udało        
się wywalczyć przed sądem, stanowisko w      
którym otrzymanie rekompensaty w ramach     
prowadzonej działalności jest przychodem    
zwolnionym, według prawników, tak samo     
należy walczyć o stanowisko, że związane z tą        
działalnością dofinansowanie jest również    
przychodem zwolnionym. 
 
 
Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 lutego 
 
Jak przewiduje opublikowane w piątek     
rozporządzenie Rady Ministrów, rodzice będą     
mogli korzystać z dodatkowego zasiłku     
opiekuńczego do 14 lutego. Zasiłek będzie      
przyznawany na dotychczasowych zasadach. 
 
Zgodnie z przepisami dodatkowy zasiłek     
opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały       
zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola,     
szkoły, placówki pobytu dziennego i inne      
placówki lub w związku z niemożnością      
sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów      
dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy     
zasiłek opiekuńczy przysługuje również w     
przypadku ograniczonego otwarcia takich    
placówek. 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony    
jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i           
starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o      
niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym   
rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie        
o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają       
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym     
stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które       

mają orzeczenie o potrzebie kształcenia     
specjalnego. 
 
Miesięczny zasiłek opiekuńczy zarówno    
dodatkowy z powodu COVID-19, jak i      
przyznawany na tzw. zasadach ogólnych wynosi      
80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za       
każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka,       
również za dni ustawowo wolne od pracy.       
Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza     
się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku         
kalendarzowym, przyznawanego na tzw.    
ogólnych zasadach. 
 
 
Źródło: prawo.pl, pit.pl,pap 
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