
N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
20/05/2020 godz. 12:00 

DLA BIZNESU  
 
Ministerstwo Finansów wydało opinie dotyczącą 

opodatkowania wsparcia z PFR 
 
Kilka dni temu opisywaliśmy wątpliwości jakie wiążą się z         
klasyfikacją wsparcia ze strony PFR dla celów       
podatkowych. W wydanym 18 maja komunikacie,      
Ministerstwo Finansów wyjaśnia tę kwestię. Czytamy w       
nim, że mimo że wsparcie finansowe otrzymywane w        
ramach Tarczy Finansowej określane jest jako subwencja,       
dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z       
PFR traktowana jest jak pożyczka. Wiążą się z tym         
następujące skutki podatkowe: 
. 
● Otrzymanie pożyczki w ramach Tarczy     

Finansowej: podatnicy nie zaliczają do     
przychodów podatkowych kwoty otrzymanej    
pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla       
przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca    
może korzystać z całej kwoty finansowania. 

● Zwrot pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy      
Finansowej: podatnicy nie zaliczają do kosztów      
uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki.     
Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej         
zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny      
podatkowo. 

● Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach      
Tarczy Finansowej pożyczki: kwalifikowane są do      
kosztów uzyskania przychodów na ogólnych     
zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte      
ze środków przekazanych przez PFR, podlegają      
zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają      
ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych      
do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków      
jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia      
także ewentualne umorzenie pożyczki. 

● Umorzenie pożyczki: obecnie do przychodów     
zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z        
tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty     
pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy,     
zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem       
powstanie zobowiązania podatkowego. 

 
 
UWAGA! Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego       
zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane      
będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z       
PFR. Istnieje więc prawdopodobieństwo że nie trzeba       
będzie płacić podatku od całości umorzonej kwoty. 
 
 
 

 
Prawo do zasiłku opiekuńczego może wygasnąć 

już 25 maja  
 

Jak zauważa portal prawo.pl, 25 maja wchodzi w życie         
art. 46 tzw tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0. Przepis ten         
wprowadza zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o          
szczególnych rozwiązaniach..., w tym także do art. 4 i art.          
4a, które regulują właśnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy       
na dziecko.  
 
Od 25 maja świadczenie to, na mocy zmienionego        
artykułu, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego,       
przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których       
uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki      
przez nianię lub dziennego opiekuna, będzie      
przysługiwało wyłącznie osobom zwolnionym z     
wykonywania pracy i funkcjonariuszom zwolnionym     
od pełnienia służby z powodu 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. 
 
WAŻNE! 14 maja rząd wydał rozporządzenie w sprawie        
określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku     
opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U,      
z 2020 r., poz. 856), które weszło w życie z dniem           
ogłoszenia, z mocą od 25 maja 2020 r. Zgodnie z jego par.            
1, zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ww.            
ustawy z 2 marca 2020 r. w sprawie COVID-19,         
przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki,        
kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki       
jednak nie dłużej, niż do dnia 14 czerwca 2020 r.  
 
Rządzący nie zauważyli że nowelizacja przepisów o       
dodatkowym zasiłku opiekuńczym, wprowadzona Tarczą     
Antykryzysową 3.0 ogranicza uprawnienie do zasiłku do       
sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.     
Nowelizacja usuwa z tych przepisów odesłanie wskazujące       
na dzieci do lat 8. W efekcie wg. aktualnych przepisów nie           
wszyscy powinni skorzystać z przedłużonego do 14       
czerwca 2020 r. - na mocy rozporządzenia Rady Ministrów         
– dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Niestety, jest to       
kontynuacja aktualnego chaosu prawnego. Miejmy     
nadzieję że, w najbliższych dniach kwestia ta zostanie        
wyjaśniona a Ministerstwo wyrazi jasne stanowisko w tej        
sprawie. 
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