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Życzmy sobie nawzajem ZDROWYCH Świąt 

Zmartwychwstania! Niedługo się spotkamy, uściśniemy 
sobie dłonie, i nie będziemy kontrolować dystansu. 
Bliskości nam żaden czat nie zastąpi, choć, póki co 

pomaga podtrzymywać więzi, poczuć ich wagę i to, jak 
ważni jesteśmy dla siebie nawzajem! Więc dzięki Wam 
za to, że pozostajemy w życzliwym kontakcie ze sobą. I 

mam cichą nadzieję, że po zarazie ta życzliwość 
pozostanie! 

Bądźmy zdrowi, z nadzieją, życzliwi i wspierajmy się. 
 

Zespół AMJF 
 

 
DLA BIZNESU 

 
Doprecyzowanie tego co wynikło w trakcie pracy z 

urzędami. 
 

Termin zapłaty zaliczek na PIT za marzec i        
kwiecień wydłużony do 1 czerwca 2020 r. –        
niestety nie dla wszystkich 

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie            
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z      
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych      
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw       
(Dz. U. z 2020 r., poz. 568), w ustawie o podatku           
dochodowym od osób fizycznych dodano art. 52o. 

Stosownie do treści tego przepisu przychodami, od       
których zaliczki za marzec i kwiecień 2020 r. będą         
mogły być wpłacone do 1 czerwca 2020 r. są: 
1) przychody ze stosunku pracy, 
2) przychody ze stosunku służbowego, 

3) przychody z pracy nakładczej, 
4) przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, 
5) przychody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia      

społecznego wypłacanych przez płatników, o     
których mowa w art. 31 u.p.d.o.f. (czyli przez        
zakłady pracy), 

6) przychody z działalności wykonywanej osobiście, o      
których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f. (w         
szczególności przychody z umów zleceń oraz      
umów o dzieło), 

7) przychody z tytułu praw autorskich i praw       
pokrewnych. 

Warunkiem możliwości wydłużenia jest w każdym      
przypadku wystąpienie u płatnika składek, negatywnych      
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Niestety, uchwalony przepis nie pozwala co do zasady        
na przesunięcie terminu przekazania zaliczek w      
przypadku wynagrodzeń członków zarządu    
zatrudnionych na podstawie powołania (w drodze      
uchwały) lub kontraktu menedżerskiego). Jedynie     
zaliczki wynagrodzeń członków zarządu zatrudnionych na      
podstawie umowy o pracę objęte są dyspozycją przepisu        
art. 52o ustawy o PIT i będą mogły zostać przekazane do 1            
czerwca 2020 r. 

Podobnie nie jest możliwe odroczenie zaliczek w       
przypadku wynagrodzeń wszystkich osób    
prowadzących działalność gospodarczą (a więc m.in.      
wspólników spółek komandytowych). Swoje zaliczki     
odprowadzają oni w dotychczasowych terminach - bez       
możliwości przesunięcia. 
 
 
Czy można skorzystać ze zwolnienia z 
opłacania składek ZUS a jednocześnie ubiegać 
się o dofinansowanie do wynagrodzeń w 
Wojewódzkich Urzędach Pracy? 
Pojawiła się w niektórych interpretacjach urzędników      
wątpliwość czy można łączyć te dwie formy pomocy -         
anulowanie składek ZUS i jednocześnie wnioskowanie o       
dopłaty do wynagrodzeń przy przestoju ekonomicznym      
(50% redukcji wynagrodzeń) lub obniżonym wymiarze      
czasu pracy (do 20% redukcji wynagrodzeń). 
 
Wniosek o dopłatę do wynagrodzeń dopuszcza możliwość       
uzyskania dopłaty do części składek ZUS.  
 
Jednak dla firm do 9 osób bardziej opłacalne jest         
skorzystanie z całkowitego anulowania składek ZUS. W       

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 



N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
10/04/2020 godz. 12:00 

takiej sytuacji składamy wniosek o dofinansowanie      
wyłącznie wynagrodzeń, bez dofinansowania składek     
ZUS, co zaznaczamy we wniosku oraz na liście        
pracowników gdzie wyliczamy wnioskowaną kwotę     
dopłaty. 
 
Tak więc można skorzystać z dofinansowania      
wynagrodzeń oraz z anulowania składek ZUS.  
 
Nie można natomiast wnioskować o anulowanie składek       
ZUS i jednocześnie skorzystać z dopłaty do tych        
składek ponieważ byłoby to podwójne finansowanie. 
 
 

DLA BIZNESU 
 

Temat do przemyślenia:  
Siła wyższa - analiza prawna 

 
Zgodnie z przeważającym poglądem w doktrynie      
prawniczej, jak również orzecznictwem Sądu     
Najwyższego, za tzw. siłę wyższą można uznać zdarzenie: 

1) zewnętrzne, 
2) niemożliwe do przewidzenia, 
3) niemożliwe do zapobieżenia. 

Wobec tego, co do zasady, możliwym jest uznanie        
wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu      
epidemii za siłę wyższą. Jednak by miała ona wpływ na          
możliwość rozwiązania lub zmiany umowy przedsiębiorcy      
z kontrahentem, to przedsiębiorca będzie musiał      
wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy    
wydanymi przez władzę publiczną w związku z epidemią        
obostrzeniami prawnymi, a negatywnymi konsekwencjami     
dla swojego przedsiębiorstwa, które uniemożliwiają     
wywiązanie się z umowy. 

W pierwszej kolejności należy przeanalizować treść      
umowy z kontrahentem w celu odnalezienia klauzuli       
dotyczących rozwiązania umowy z powodu siły wyższej.       
Jeśli takowej brak, bądź co prawda istnieje, ale obejmuje         
zamknięty katalog przyczyn, w którym nie znajduje się np.         
wystąpienie stanu epidemii, należy szukać ochrony      
bezpośrednie w przepisach ustawy. 

Kodeks cywilny przewiduje kilka mechanizmów     
pozwalających na uniknięcie negatywnych konsekwencji z      
tytułu niewykonania zobowiązań umownych, dzięki czemu      
w przypadku wykazania, że doszło do następczej,       
niezawinionej niemożności świadczenia na rzecz     
drugiej strony, przedsiębiorca nie będzie musiał płacić       

dodatkowo odsetek, kar umownych, czy     
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

W ostatniej kolejności możliwa jest droga sądowej       
zmiany treści umowy, bądź nawet jej rozwiązania, jeśli        
strona występująca o to do sądu wykaże spełnienie        
wszelkich przesłanek do takiej interwencji. Możliwość ta       
może być jednak wyłączona przez treść samej umowy. 
 
Powoływanie się na siłę wyższą jest związane       
bezpośrednio z wydawaniem aktów normatywnych przez      
władzę publiczną, które rzutują na sytuację      
przedsiębiorstw w Polsce. Biorąc pod uwagę głosy       
ogromnej części prawników w Polsce dotyczące      
wątpliwości konstytucyjnych przy wydawaniu tych aktów,      
należy rozważyć, czy w przyszłości (raczej dalszej niż        
bliższej) nie będziemy mieli fali pozwów przedsiębiorców       
o odszkodowanie, skierowanych przeciwko Skarbowi     
Państwa na podstawie art. 4171 § 1 k.c. Zgodnie z tym           
przepisem, „Jeżeli szkoda została wyrządzona przez      
wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można      
żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu      
niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną      
umową międzynarodową lub ustawą.”. W obecnej      
rzeczywistości politycznej te rozważania są jednak czysto       
abstrakcyjne, natomiast czas pokaże, czy w przyszłości nie        
okażą się rzeczywistością. 
 
 
Przypominamy że pełną treść artykułu dotyczącego siły       
wyższej znajdą państwo na naszym blogu pod adresem : 
 
http://okolicebiznesu.pl/sila-wyzsza/ 
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