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W pierwszej kolejności należy podkreślić, że przyjęte Ustawą z dnia 30 kwietnia 2020
r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozwiązania nie zawierają postanowień
dotyczących umożliwienia pracodawcy dokonywania zwolnień za pomocą poczty email, czy
wysyłania na przymusowe urlopy wypoczynkowe.
Wprowadza ona natomiast zmiany w zakresie: składek ZUS poprzez rozszerzenie
zwolnienia, emerytur oraz przepisów antylichwiarskich.
Wprowadzone regulacje wprowadzają na wniosek płatnika składek będącego osobą
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą opłacającego składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwolnienie z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek (na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych) za okres od dnia 1 kwietnia
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Aby otrzymać przedmiotowe zwolnienie konieczne jest spełnienie następujących
warunków:
1) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych 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.,
2) dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.
Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą korzystającego z ulgi na start
opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie
zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził
działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za
który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek,:
1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
albo
2) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w
lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.
Przedsiębiorcy objęci pomocą z tarczy 3.0 zostaną zwolnieni z płacenia składek za 2
miesiące – od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Natomiast osoby korzystające ze wsparcia z
tarczy 1.0 i 2.0 zostali zwolnieni ze składek za 3 miesiące, licząc od marca.
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Tarcza 3.0. wprowadza ponadto dodatkowe rozwiązania dla emerytów. W przypadku
ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
53, 252 i 568) waloryzacji składek, dokonuje się w taki sam sposób jak przy ustalaniu
wysokości emerytury w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
Uregulowania te stosuje się również do ubezpieczonego, który wiek uprawniający do
emerytury osiągnął po dniu 31 maja 2020 r.
Przewiduje się, że gdyby nie wprowadzono powyższych regulacji osoby
przechodzące na emeryturę w czerwcu miałby ją niższą o ok. 200-300 zł niż osoby
przechodzące na nią w maju.
Komentowana ustawa zawiera również przepisy mające na celu zapobieżenie
praktykom lichwiarskim.
Zgodnie z nowelizacją wprowadzoną do Kodeksu cywilnego nieważna jest umowa, w
której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej
zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej
lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej
osoby.
Konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków:
1) wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość
zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o
wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24
miesięcy,
2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest
oznaczona,
3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości
rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Niezależnie od rozwiązań przyjętych Tarczą Antykryzysową 3.0. należy wskazać, że
w poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał
notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego
uruchomienia. Przyjmowanie wniosków Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm w systemach
bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia o godz. 18:00.
PFR cały czas oczekuje na uruchomienie programu dla dużych firm.
Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikrofirm oraz
MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego
chorobę COVID-19. Głównym celem Programu jest udostępnienie mikrofirmom oraz MŚP
finansowania na warunkach preferencyjnych, w znacznej części bezzwrotnego, dla
zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce
w związku ze skutkami pandemii COVID-19.
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Warcie z Programu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z
COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak np. świadczenie
postojowe.
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