
TARCZA 3.0
Co się zmienia?

Terminy procesowe, sądowe oraz określone przepisami prawa
administracyjnego

W dniu 15 maja 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.). Ustawa – w zasadniczej części –
weszła w życie z dniem 16 maja 2020 r.

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy dla Państwa alert omawiający kluczowe zmiany wynikające z uchwalonych przepisów. 

Tarcza 3.0 uchyla przepisy dotyczące wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych oraz
terminów określonych przepisami prawa administracyjnego. 
Oznacza to, że znów zaczną biec terminy procesowe i sądowe m. in. w postępowaniach sądowych, w tym
sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych czy administracyjnych. 

Pomimo wątpliwości co do redakcji wprowadzanych zmian przyjąć należy, że zawieszone dotychczas terminy lub te, które nie
rozpoczęły biegu – odpowiednio – będą biegły dalej lub rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od wejścia w życie nowelizacji.

Ponowne rozpoczęcie biegu terminów procesowych i sądowych skutkuje przede wszystkim koniecznością złożenia terminowych
pism procesowych w trwających postępowaniach. 

20.05.2020 r.

Rozpoznawanie spraw na posiedzeniu niejawnym

Istotnie rozszerzono możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych przez sądy. Dotyczy to postępowań
cywilnych oraz sądowo-administracyjnych.

Jakkolwiek działania te mogą być podjęte z urzędu, podmioty zainteresowane sprawnym rozpoznaniem sprawy powinny
rozważyć możliwość wykorzystania tego rozwiązania i wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie orzeczenia na niejawnym
posiedzeniu.  



Rozprawy on-line

Uchylono dotychczasowe ograniczenia dotyczące przeprowadzania posiedzeń jawnych. Jednocześnie, uwzględniając brak
możliwości pełnego powrotu do stanu sprzed epidemii, wprowadzono możliwość przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń
jawnych w formie wideokonferencji. Istotnym odstępstwem jest to, że osoby uczestniczące w takiej rozprawie lub posiedzeniu nie
muszą przebywać wówczas w budynku sądu. Możliwość ta dotyczy spraw rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym oraz
sądowo-administracyjnym.

Przeprowadzenie rozpraw oraz posiedzeń jawnych w takim trybie możliwe jest w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

W praktyce możliwość skorzystania z tych narzędzi przez sądy uzależniona będzie od możliwości technicznych. Uzasadnia to
konieczność rozważenia przez strony, którym zależy na czasie rozpoznania sprawy - wystąpienia z odpowiednimi wnioskami co do
sposobu i terminu przeprowadzenia posiedzenia.  

Danina solidarnościowa

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej po terminie, ale do 1 czerwca br.
spowoduje, że organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,  a wszczęte
umarza.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano również projekt rozporządzenia Ministra Finansów o zaniechaniu poboru
odsetek za zwłokę od wypłaconej po terminie daniny solidarnościowej. 

Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu

Sejm przeznaczył kolejne 900 tys. zł na dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu w celu dodatkowego wsparcia
przedsiębiorców, m.in. w zakresie zwiększenia inwestycji prowadzonych przez firmy. Środki zostaną przekazane z Funduszu
Reprywatyzacyjnego. 

Działania realizowane przez ARP z otrzymanych środków mają przyczynić się do zwiększenia procesów inwestycyjnych, a tym
samym do dodatkowego stymulowania gospodarki. 

Do tej pory, w ramach tarczy antykryzysowej ARP udostępniła takie instrumenty, jak:
refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego,
pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP. 

W związku z dofinansowaniem ARP należy spodziewać się uruchomienia kolejnych programów pomocowych. Będziemy
informować Państwa o ewentualnych zmianach w tym zakresie. 



Świadczenie postojowe

Rozszerzono krąg osób, które będą mogły skorzystać z tzw. „świadczenia postojowego”. Tarcza 3.0 wskazuje, że świadczenie
postojowe przysługuje także osobie prowadzącej pozarolniczą działalność, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu
poprzedzającym  miesiąc  złożenia  wniosku  o  świadczenie  postojowe,  był o co najmniej  15%  niższy od przychodu uzyskanego
w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. 

Wśród wprowadzonych zmian znajduje się również zmiana dotycząca odstąpienia - w określonych przypadkach - od obowiązku
osobistego składania dokumentów w przypadku ubiegania się cudzoziemców o polską wizę, a także brak konieczności zmiany
zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń w sytuacji, gdy zmianie uległy warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca
określone w odpowiednich zezwoleniach.  

Ponadto, zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów
potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, a także termin ważności polskich
dokumentów tożsamości cudzoziemca i dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”, który upłynął w czasie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

Cudzoziemcy

Ulga w składkach ZUS dla samozatrudnionych

Tarcza  3.0  rozszerza  zakres  w  składkach  ZUS  dla  samozatrudnionych  oraz  przedsiębiorców,   o  których  mowa  w  art. 18  ust.
1 ustawy  z   dnia  6   marca  2018 r.   –   Prawo   przedsiębiorców.   Będzie  ona  przysługiwać  także   podatnikom,  których przychód
z   pozarolniczej   działalności   gospodarczej   uzyskany  w   pierwszym   miesiącu,   za   który   jest  składany   wniosek  o   zwolnienie
z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie był
wyższy niż 7000 zł. 

Ulga przyznawana jest na wniosek osoby opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,  za  okres  od  dnia  1 kwietnia 2020 r.  do  dnia 31 maja 2020 r.,  jeżeli  osoba  ta  prowadziła  działalność  przed  dniem
1 kwietnia 2020 r. 

Przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jest przedsiębiorca
będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co
najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz
którego  przed  dniem  rozpoczęcia  działalności  gospodarczej  w  bieżącym  lub  w  poprzednim roku kalendarzowym wykonywał
w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
gospodarczej. 

Istotną nowością jest wprowadenie możliwości uzyskania zwolnienia dla wskazanych wyżej przedsiębiorców z opłacenia
składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r., także, jeśli składki zostały przez nich opłacone. W takiej sytuacji przedsiębiorca
uprawniony będzie do zwrotu uiszczonych składek.

Zwolnienie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r.
nawet, jeśli zostały one opłacone



Dematerializacja akcji

Tarcza 3.0. wprowadziła również rozwiązanie, zgodnie z którym moc
obowiązująca   dokumentów   akcji    wygaśnie    1   marca   2021 r.,    a   nie
1 stycznia 2021 r.  Termin ten został wiec wydłużony o 2 miesiące.

Zaświadczenia o niezaleganiu
w podatkach wydawane przez urzędy
skarbowe

Nastąpiła  zmiana  zakresu  zaświadczeń  o  niezaleganiu  w  podatkach -
w sytuacji, gdy takie zaświadczenie wystawiane jest w okresie objętym
zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie
uwzględnia się w nim zaległości podatkowych, których zapłata po
upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru
odsetek.

Powyższą regulację stosuje się analogicznie do ustalania spełnienia
warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze
wsparcia finansowego w ramach proponowanych programów
rządowych. 

Wsparcie dla sektora drzewnego

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w czasie trwania pandemii
koronawirusa jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, które
sprzedają drewno, mogą na wniosek przedsiębiorcy umorzyć w całości
lub w części:

ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych;
rekompensatę za koszty odzyskiwania należności;
kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował
z kupna zamówionego drewna. 

Wsparcie dla transportu autobusowego

Sejm podjął decyzję o podniesieniu z 1 zł do 3 zł maksymalnej dopłaty do
jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.



Zwolnienie z opłat za korzystanie
ze śródlądowych dróg wodnych

Ustawa wprowadziła nową daninę, czyli opłatę na rzecz
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Opłata dotyczy podmiotów
dostarczających audiowizualną usługę medialną na żądanie. Będą
one   zobowiązane   do   dokonywania  wpłaty  na   rzecz  Instytutu
w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp
do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych
na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów
handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie
rozliczeniowym jest wyższy.

Wpłaty mają być przekazywane w okresach kwartalnych i będą
mogły być zaliczane przez podatników do kosztów uzyskania
przychodu.  

Postępowanie egzekucyjne – licytacje lokali mieszkalnych

Tarcza 3.0 przewiduje wstrzymanie licytacji lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem
mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, na czas obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 90 dni po jego zakończeniu.

Wraz z powyższą zmianą wprowadzono ograniczenia co do możliwości prowadzenia egzekucji z takich nieruchomości, które mają
pozostać w Kodeksie postępowania cywilnego niezależnie od czasu trwania stanu zagrożenia epidemią i stanu epidemii.  

Zmiany w przepisach kodeksu cywilnego

Wprowadzono nową regulację do kodeksu cywilnego, mającą za zadanie chronić osoby zawierające umowy pożyczki, kredytu lub
inne umowy poprzez wprowadzenie sankcji nieważności umowy – w określonych przepisami sytuacjach, w których osoba fizyczna
zobowiązuje się do przeniesienia nieruchomości służącej do zaspokajania jej potrzeb życiowych na zabezpieczenie roszczeń
wynikających z takich umów, a nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Audiowizualne usługi medialne

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania sektora
turystycznego oraz armatorów, wprowadzono zmianę dotyczącą
możliwości przyznania środków budżetu państwa na wsparcie
właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, w przypadku
gdy wykonywana przez nich działalność nie może być
kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19. Wsparcia
finansowego może udzielić minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej lub wybrany przez niego podmiot.



Dofinansowanie do wynagrodzeń dla podmiotów posiadających
tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku
wpisanego na Listę dziedzictwa światowego

Informujemy,  ze nasi  prawnicy służą  pomocą  we wszystkich obszarach działalności ,  na które może mieć
wpływ epidemia koronawirusa.  Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji ,  gotowi na udzielanie odpowiedzi  na
pytania,  rozwiązywanie problemów i  wsparcie w każdej  sprawie prawnej   i  podatkowej.   

GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp. k. 
ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa

 tel. +22 212 00 00  warszawa@gww.pl, www.gww.pl

Osoby do kontaktu

Małgorzata Militz

doradca podatkowy, wspólnik
malgorzata.militz@gww.pl

t: 602 321 637

Piotr Świstak
adwokat, dyrektor

oddziału w Rzeszowie
piotr.swistak@gww.pl

t: 508 424 471

Angelika Dahms
prawnik

angelika.dahms@gww.pl
t. 504 086 664

Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych przez
opiekunów pomników historii oraz miejsc światowego dziedzictwa, tj. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku
o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego. Dofinansowanie dotyczy również
wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące umowy
zlecenia.

Dofinansowanie przysługuje na wniosek, jeżeli ww. podmiot ubiegający się o dofinansowanie: 
1) na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, zatrudnia co najmniej 50
pracowników; 
2) w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, doświadczył spadku
dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku; 
3) nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania do wynagrodzeń w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie
takich samych tytułów wypłat. 

Celem regulacji jest zapewnienie wsparcia dla podmiotów zobowiązanych do zabezpieczenia i utrzymania w jak najlepszym stanie
najcenniejszych zabytków znajdujących się w Polsce. Jest to związane z faktem, iż ww. podmioty na skutek pandemii koronawirusa
zostały pozbawione możliwości uzyskiwania przychodów z turystyki, stanowiących znaczący element finansowania ich
działalności. 


