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DLA BIZNESU 

Inspekcja Pracy zapowiada wzmożone 
kontrole  

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że w      
2021 roku planuje przeprowadzić 52 tys.      
kontroli weryfikujących przestrzeganie   
przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie     
ochrony miejsc pracy oraz poziomu     
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie      
epidemii COVID-19.  

Należy pamiętać, że inspektorzy PIP są      
upoważnieni do przeprowadzenia takich    
kontroli bez uprzedzenia, natomiast zawsze     
powinni okazać legitymację służbową i     
stosowne upoważnienie. Oczywiście może    
zdarzyć się, że pracodawca zostanie     
poinformowany o terminie i zakresie kontroli      
PIP, natomiast wówczas obowiązkiem    
przedsiębiorcy jest przygotowanie wskazanej w     
korespondencji dokumentacji, we współpracy z     
pracownikami odpowiedzialnymi za   
poszczególne, kontrolowane obszary. 

UWAGA! Eksperci przestrzegają, że w świetle      
ostatnich zmian, czyli zakwalifikowania    
SARS-COV-2 do trzeciej grupy zagrożeń     
biologicznych, należy spodziewać się    
intensywniejszych kontroli w obszarze    
zapewniania pracownikom odpowiedniego   
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak      
również dostarczania środków chroniących    
przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.    
Inspektorzy podczas kontroli mogą w     
szczególności skupiać się na zaktualizowanych     
ocenach ryzyka (o czynnik, jakim jest      
koronawirus), wykazie prac oraz rejestrze     
pracowników narażonych na ten czynnik,     
wprowadzonych procedurach  
przeciwdziałających zakażeniu i ich    
przestrzeganiu, jak również procedurach    
związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej. 

Podczas kontroli stanu BHP inspektorzy     
dokonują wizji wybranych stanowisk pracy oraz      
przeglądu dokumentacji pracowniczej. Chodzi w     
szczególności o teczki pracownicze,    
regulaminy pracy oraz wynagrodzeń. W tym      
obszarze, inspektorzy mogą zwracać szczególną     
uwagę na wypłaty wynagrodzeń po obniżeniu      
wymiaru czasu pracy, przejściu na pracę      
zdalną oraz wysokości odpraw i udzielanie      
urlopów. 

Kolejnym istotnym obszarem jest dokumentacja     
dotycząca bezpieczeństwa, szczególnie w    
kontekście rozwiązań legislacyjnych   
nakładających nowe obowiązki na zakład pracy,      
na którą składają się: 

● Instrukcje i procedury, 
● Ocena ryzyka zawodowego, 
● Protokoły badające przyczyny i    

okoliczności wypadków przy pracy oraz     
karty wypadków, 

● Dokumentacja prac szczególnie   
niebezpiecznych, 

● Dokumentacja maszyn i urządzeń w     
zakresie ich bezpiecznego użytkowania    
przez pracowników (certyfikaty   
zgodności, instrukcje, przeglądy i    
konserwacje). 

Należy być przygotowanym na okazanie     
dowolnie wskazanego miejsca w zakładzie pracy      
oraz dowolnie wskazanego dokumentu, również     
z lat ubiegłych. 

UWAGA! Również podczas przeprowadzania    
czynności przez inspektorów musimy pamiętać o      
zachowaniu zasad bezpieczeństwa.   
Przedsiębiorca ma obowiązek je przedstawić, a      
inspektorzy muszą się do nich stosować. Należy       
również udostępnić wydzielone miejsce na     
potrzeby osoby kontrolującej, umożliwiające    
swobodne zapoznanie się z dokumentacją. 
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WAŻNE! Kontrole w czasie pandemii mogą      
odbyć się również w formie zdalnej. Będzie się        
to wiązało z przekazaniem wskazanej     
dokumentacji inspektorowi, która może zostać     
poddana 24-godzinnej kwarantannie w jednostce     
PIP. W celu sprawnego przeprowadzenia     
kontroli, dokumenty można przekazać również     
w formie elektronicznej. Ponadto, obecnie     
Główny Inspektor Pracy i Główny Inspektor      
Sanitarny zalecają, aby w miarę możliwości      
kontrolujący kontaktował się z przedstawicielem     
firmy w celu omówienia sposobu i zakresu       
przeprowadzenia kontroli. 

 

Testy na obecność COVID a koszty 
uzyskania przychodu 

Każdy przedsiębiorca, musi zapewnić    
funkcjonowanie swojej firmy w sposób zgodny z       
prawem. Wiąże się to m.in. z obowiązkiem       
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych    
warunków pracy. W czasach pandemii pomagają      
tu testy na COVID-19, testy na przeciwciała, a w         
dalszej perspektywie szczepionki, jeśli pojawi     
się możliwość komercyjnych szczepień.    
Przedsiębiorcy zapewniają w ten sposób     
bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko samym     
sobie i swoim pracownikom, zleceniobiorcom     
oraz wszystkim klientom czy dostawcom. 

Z przepisów wynika, że kosztem uzyskania      
przychodu jest wydatek poniesiony w celu      
osiągnięcia przychodów lub w celu     
zachowania i zabezpieczenia źródła    
przychodów. Jak podkreślają doradcy    
podatkowi, testy nie znalazły się w katalogu       
negatywnym zapisanym w art. 23 ust. 1 ustawy o         
PIT, ani w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, zatem           
nikt nie zanegował wprost prawa do uznania       
tych wydatków za koszty uzyskania     
przychodów. Co więcej kosztem uzyskania     
przychodów są nie tylko wydatki poniesione na       

testy dla osób zatrudnionych, ale także dla       
pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy nie     
zatrudniają nikogo. 

Sfinansowanie testów wykrywających zakażenie    
lub antygeny COVID-19 ma na celu zapewnienie       
bezpieczeństwa w miejscu pracy, uznać należy,      
że koszt taki został poniesiony w interesie       
pracodawcy. Ochrona pracowników i    
współpracowników przed potencjalnym   
zakażeniem ogranicza bowiem potencjalne    
ryzyko zachwiania ciągłości działania danego     
zakładu pracy, którego następstwem może być      
zmniejszenie wysokości przychodów z    
działalności.  

Gdy przedsiębiorca sfinansuje z własnych     
środków testy COVID-19, wydatek ten     
również może zostać rozpoznany jako koszt      
uzyskania przychodu w podatku dochodowym     
od osób fizycznych. Potwierdzają to objaśnienia      
ministra finansów z lipca 2020 r. w sprawie        
nowych preferencji stosowanych w związku z      
ponoszeniem negatywnych konsekwencji   
ekonomicznych z powodu COVID-19. Z     
dokumentu wynika, że jeżeli przedsiębiorca     
ponosi wydatki z własnej decyzji i racjonalnego       
przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu, to    
takie wydatki stanowią koszt uzyskania     
przychodów, o ile zostały właściwie     
udokumentowane. 

W przypadku jednoosobowej działalności    
rozgraniczenie między wydatkami osobistymi a     
biznesowymi, nie jest tak oczywiste. Natomiast,      
tak długo jak testy na obecność COVID-19 nie        
znajdują się w ustawowym katalogu wydatków      
niestanowiących kosztów podatkowych, to    
przedsiębiorca, a nie fiskus, decyduje czy tego       
rodzaju wydatek był celowy i potrzebny biorąc       
pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności.     
Jeżeli jest to działalność wymagająca w okresie       
pandemii bezpośredniego kontaktu z klientem     
lub kontrahentem, to odpowiednia diagnostyka     
pod kątem COVID-19 wpisuje się w działania       
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mające na celu uzyskanie przychodu bądź co       
najmniej zachowanie lub zabezpieczenie jego     
źródła. 

 

Planowany podatek od przychodów z 
reklam 

Prywatni nadawcy telewizyjni, radiowi i     
wydawcy internetowi na dobę wstrzymali     
wczoraj działanie, protestując przeciw nowo     
planowanemu podatkowi od reklam. 

Projekt ustawy nowego podatku    
zaprezentowano, pod nazwą "Ustawa o     
dodatkowych przychodach Narodowego   
Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu    
Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu     
Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w      
Obszarze Mediów". Przepisy, jeśli przejdą przez      
sejm, mają wejść w życie od 1 lipca 2021. 

Projekt przepisów ustala następujące zasady:     
telewizja, radio, kina i reklama zewnętrzna      
(outdoor) zapłacą 7,5 proc. od przychodów      
reklamowych do wysokości 50 mln zł rocznie i        
10 proc. powyżej 50 mln zł. Chyba że są to          
reklamy towarów kwalifikowanych, czyli    
farmaceutyków, lub napojów słodzonych, wtedy     
podatek rośnie do odpowiednio 10 i 15 proc. 

Wydawcy prasy zapłacą 2 proc. do 30 mln zł         
przychodów, a 6 proc. powyżej tego progu. Tu        
też przychody z reklam farmaceutyków i      
słodkich napojów są wyżej opodatkowane i      
stawki rosną do odpowiednio 4 i 12 proc. 

Dla opodatkowania reklamy w internecie     
stawką 5 proc. spełnione muszą być      
jednocześnie dwa warunki: przychody    
usługodawcy bądź skonsolidowane przychody    
grupy kapitałowej, do której należy,     
przekroczyły w roku obrotowym    
równowartość 750 mln euro, a przychody      
usługodawcy bądź grupy kapitałowej z reklamy      

internetowej w Polsce przekroczyły w roku      
obrotowym równowartość 5 mln euro. 

W minionym tygodniu krytyczne opinie o      
nowym podatku wyraziło kilka stowarzyszeń     
branżowych. Związek Pracodawców Prywatnych    
Mediów i Konfederacja Lewiatan we wspólnym      
oświadczeniu wezwały rząd do wycofania tego      
projektu. Zwróciły uwagę, że zapowiedziany     
podatek to kolejna danina publiczna nakładana      
na sektor mediów. W lipcu ub.r. w ramach tzw.         
tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadzono opłatę     
od audiowizualnych usług medialnych na     
żądanie, skrótowo określaną jako podatek od      
VoD. Kolejny podatek uderzy w najważniejsze      
źródło przychodu prywatnych mediów, reklamę.     
Biorąc pod uwagę strukturę przychodów mediów      
publicznych nie ma wątpliwości, że ta regulacja       
wpłynie negatywnie właśnie na rynek mediów      
prywatnych w Polsce, zwiększając niepewność     
inwestycyjną i ograniczając jej rozwój. 

- Propozycja rządu narzuca na niezależne media       
dodatkowe obciążenie, z zamiarem ograniczenia     
ich pluralizmu i wolności słowa - ocenił w        
oświadczeniu koncern Discovery, właściciel    
m.in. Grupy TVN.  

źródło: prawo.pl, businessinsider.com.pl, prawo.pl 
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