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DLA BIZNESU 
 

Ekwiwalent za zużycie sprzętu przez pracownika - 
przy pracy zdalnej - może być korzystny dla 
pracodawców  
 
Przepisy prawa nie przewidują konieczności zwrotu      
kosztów za Internet, prąd czy sprzęt używany przez        
pracownika w przypadku pracy zdalnej, wprowadzonej na       
mocy art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach       
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i     
zwalczaniem COVID-19. Dokonywanie takiego zwrotu     
może być jednak korzystne od strony      
podatkowo-ubezpieczeniowej. 
 
W przypadku telepracy obowiązuje art. 6711 k.p., zgodnie        
z którym pracodawca jest zobowiązany między innymi       
dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do     
wykonywania pracy w formie telepracy. Pracodawca i       
pracownik mogą jednak postanowić o wykorzystywaniu      
przez pracownika własnego sprzętu do celów służbowych.       
W takim przypadku telepracownikowi przysługuje     
ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w      
porozumieniu lub regulaminie telepracy lub w umowie       
z pracodawcą.  
 
W przypadku pracy zdalnej (regulowanej przepisami      
antycovidowymi) przepisy jedynie sugerują, że sprzęt      
powinien dostarczyć pracodawca, ale jest też możliwość       
świadczenia pracy na własnym sprzęcie. Tego typu       
świadczenie może być jednak bardzo korzystne dla       
pracodawców chcących wypłacić premię lub części      
wynagrodzenia. Wypłata w tej formie jest bowiem       
zwolniona z podatku i składek ZUS. Określają to art. 21          
ust. 1 pkt 13 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku          
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.         
1387 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra            
Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie         
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek      
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r.         
poz. 1949).  
 
UWAGA! Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze      
się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu,        
jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość      
wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i      
jego ceny rynkowe. 

 
 
Wkrótce nowe zasady rozliczania VAT 

Już 1 października firmy będą rozliczać VAT według        
nowych zasad. Nie będzie trzeba m.in. wysyłać       
deklaracji podatkowych. Zastąpi je całkowicie     
odmieniony jednolity plik kontrolny. Problem jednak w       
tym, że trzeba w nim będzie podawać dużo więcej         
szczegółowych informacji. Za błędy będą groziły surowe       
kary. Szczególnie ryzykowne będzie m.in. raportowanie      
sprzedaży objętej mechanizmem podzielonej płatności. 

Przypominamy, że nowy system raportowania miał być       
wprowadzony w kwietniu, potem – z powodu epidemii        
koronawirusa – został on przesunięty na lipiec.       
Nowelizacja przepisów finalnie przesunęła termin wejścia      
w życie zmian na początek października. Ani epidemia, ani         
problemy z wdrożeniem nowych systemów jednak nie       
zniknęły. Okazuje się więc, że firmy mogą nie zdążyć z          
przygotowaniami. A tych jest całkiem sporo. 

Ogromną zmianą, jaka pojawi się 1 października 2020 r.         
jest zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez       
przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT     
(jednolitego pliku kontrolnego). Jak wynika z przepisów,       
zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT zostanie      
zastąpione obowiązkiem składania pliku w wersji      
ustrukturyzowanej, ale z rozszerzonym obowiązkiem     
informacyjnym. Dodatkowemu oznaczeniu będą podlegały     
wybrane transakcje sprzedaży i zakupu. W nowym       
JPK_VAT pojawią się nowe oznaczenia liczbowe i       
literowe. 

Nowe obowiązki dotyczyć będą wszystkich podatników      
(niezależnie od wielkości) zarejestrowanych jako czynni      
podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Od tej           
daty nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7        
i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.  

Nowy plik ma zawierać: 

● zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który       
wynika z ewidencji VAT za dany okres, 

● pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), 
● dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy       

poprawności rozliczenia. 
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Pliki będzie można składać wyłącznie w wersji       
elektronicznej. Podatnicy, którzy rozliczają się     
miesięcznie, będą przesyłać JPK_V7M.  

Dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie      
przewidziany jest natomiast JPK_V7K. Pliki będzie można       
podpisać: 

● podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego     
kraju UE), 

● profilem zaufanym, 
● danymi autoryzującymi. 

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć       
możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru     
(UPO). 

Jak wskazują eksperci nowe zasady prowadzenia ewidencji       
i jej raportowanie mogą przysporzyć podatnikom wiele       
problemów, nie tylko natury interpretacyjnej. 

Jedną z kluczowych zmian będzie nałożenie na       
podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych    
towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich       
przynależności do jednej z trzynastu grup      
towarowo-usługowych (GTU). W sytuacji jeśli towar lub       
usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie         
zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w        
nowym JPK V_7M/ JPK V_7K. 

Przedsiębiorcy zmagający się ze skutkami pandemii muszą       
ponieść niemałe wydatki na modyfikacje systemów. Do       
tego dochodzi zaangażowanie służb księgowych oraz      
pracowników innych działów, którzy muszą identyfikować      
transakcje wymagające oznaczenia w nowym JPK.      
Działania te niosą ryzyko wystąpienia błędów, zarówno       
technicznych jak i merytorycznych. 

Utrudnieniem może być również fakt, że w nowym JPK         
trzeba będzie oznaczać kodem MPP (mechanizm      
podzielonej płatności) te transakcje, które podlegają pod       
obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Do tej      
pory w razie wątpliwości, wielu podatników asekuracyjnie       
oznaczało wiele faktur dopiskiem mechanizm podzielonej      
płatności i płaciło za takie faktury split paymentem, mimo         
braku takiego obowiązku. 

Teraz niestety trzeba będzie przejrzeć transakcje zakupowe       
i ocenić co podlega pod obowiązkowy split payment a co          
nie. A problem nie jest błahy. W przypadku błędów organ          
podatkowy będzie mógł nałożyć na podatnika nowe kary,        
po 500 zł za błąd utrudniający skarbówce analizę danych.         
Warto zatem dobrze przygotować się do zmian. 

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dzięki nowemu      
systemowi raportowania zostanie ograniczona liczba     
kontroli podatkowych i postępowań. Krótszy ma być też        
czas wykonywania czynności kontrolnych przez     
skarbówkę. Każde rozliczenie VAT będzie automatycznie      
weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych     
kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania       
podatnika. 

 
Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 20 września 
 
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane      
zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie      
określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego     
zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania     
COVID-19, które podpisał już premier Mateusz      
Morawiecki.  
 
Przewiduje ono, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o       
którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z 2 marca 2020 r.             
o szczególnych rozwiązaniach związanych z     
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych      
nimi sytuacji kryzysowych, będzie przysługiwał do dnia 20        
września 2020 r. 
 
Oznacza to, że z zasiłku będą mogli skorzystać rodzice         
dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka,        
przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, także w       
sytuacji, gdy placówka będzie otwarta, ale dziecko z uwagi         
na obostrzenia sanitarne nie będzie mogło do niej        
uczęszczać. Do zasiłku uprawnieni będą też rodzice       
dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności i         
do 18 roku życia – przy znacznym stopniu        
niepełnosprawności, a także osób do 24 roku życia, gdy         
w grę wchodzi potrzeba ustawicznego kształcenia. 
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Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie       
koronawirusa - przypomnienie 
 
Przypominamy, że w związku z zagrożeniem związanym z        
COVID-19 wprowadzono ułatwienia w zakresie     
wykonywania profilaktycznych badań lekarskich    
pracowników oraz szkoleń BHP z którego mogą korzystać        
przedsiębiorcy. Poniżej prezentujemy najważniejsze    
zmiany :  
 

1. Badania wstępne i kontrolne 
W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do        
przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego     
(lekarza medycyny pracy), badanie takie może      
przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie      
inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za        
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub    
systemów łączności. 
 

2. Badania okresowe 
Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań     
okresowych. 
 
W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane przed        
datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu            
(np. 24 marca br.) ważność wszystkich badań       
profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i     
okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy       
niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia        
epidemicznego lub stanu epidemii. 
 
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu       
epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od          
dnia jego odwołania. 
 

3. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp 
 
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu       
epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń     
wstępnych w dziedzinie bhp w całości za       
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z     
wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: 
 

● pracownika zatrudnianego na stanowisku    
robotniczym; 

● pracownika zatrudnionego na stanowisku, na     
którym występuje narażenie na działanie     
czynników niebezpiecznych; 

● pracownika przenoszonego na stanowisko, o     
którym mowa w pkt 1 i 2; 

● ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu     
oraz studenta odbywającego praktykę studencką. 

 
4. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp 

 
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia      
okresowego w dziedzinie bhp przypada w: 
 

● okresie obowiązywania stanu zagrożenia    
epidemicznego albo stanu epidemii lub 

● w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu        
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie      
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu      
epidemii 

 
– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania           
stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie       
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 
 
 
Źródło: prawo.pl, gov.pl, lex.pl 
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