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DLA BIZNESU 

Premier zapowiedział zmiany w warunkach 
umorzenia Tarczy Finansowej PFR 

Przedsiębiorcy z branż poszkodowanych przez     
drugą falę pandemii sygnalizowali podczas spotkań w       
resorcie rozwoju, że mogą mieć problem ze spłatą        
subwencji finansowej. Nie mogą bowiem liczyć na       
jej umorzenie, gdy zwolnią pracowników albo      
zawieszą działalność. Tymczasem na skutek nowych      
obostrzeń nie mogą mieć innego wyjścia. W piątek        
premier Mateusz Morawiecki potwierdził planowane     
zmiany w zasadach umorzenia subwencji. 

Przypomnijmy! Subwencja spłacana jest w 24      
równych miesięcznych ratach, począwszy od 13      
miesiąca kalendarzowego, licząc od daty wypłaty      
subwencji finansowej. Większość firm dostała     
pieniądze w maju, czerwcu i lipcu 2020 roku, a zatem          
muszą je zwrócić najwcześniej w lipcu 2021 roku.        
Każda firma musi zwrócić bezwarunkowo 25 proc.       
otrzymanej kwoty. Pozostała część może zostać      
umorzona, ale pod warunkiem utrzymania     
zatrudnienia. Co więcej firma, która upadnie lub       
zawiesi działalność, musi zwrócić całą kwotę. I       
przeciwko tym przepisom regulaminu tarczy     
finansowej PFR protestują przedsiębiorcy.  

Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej     
konferencji prasowej zapytany przez dziennikarzy,     
czy będą zmieniane warunki umorzenia subwencji      
z Tarczy Finansowej PFR, potwierdził planowane      
zmiany jeśli chodzi o obowiązek utrzymania      
zatrudniania przez 12 miesięcy. Dodał jednak, że dla        
tych przedsiębiorców, którzy potrafią wykazać     
poprzez obroty, że ze względu na drugą falę        
koronawirusa, te poprzednie warunki, po prostu      
nie są możliwe do spełniania. - “Na pewno        
wyjdziemy im naprzeciw, ponieważ najwyższym     
dobrem - w zakresie życia gospodarczego - jest        
ochrona miejsc pracy i ochrona przedsiębiorców      
przed upadłością” - Trudno na tą chwilę stwierdzić        
jak powyższe zapowiedzi przełożą się na praktykę       
natomiast z przecieków medialnych wynika że      
trzeba będzie utrzymać działalność i udowodnić      
określony poziom spadku lub posiadać określone      

PKD. Będziemy Państwa informować, gdy znane      
będą potwierdzone szczegóły rozwiązań.  

Sejm uchwalił przepisy umożliwiające 
nieprzyznanie wsparcia publicznego za 

naruszenie obostrzeń 

Sejm nie poparł poprawki Senatu wykreślającej z       
tzw. ustawy antycovidowej przepis, który pozwala      
pozbawić przedsiębiorców pomocy publicznej za     
naruszenie obostrzeń na podstawie nieprawomocnej     
decyzji.  

Zgodnie z art. 23 ustawy antycovidowej, która czeka        
już tylko na podpis prezydenta, za naruszenie przez        
przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w      
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej    
ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu      
epidemii, określonych w przepisach wydanych na      
podstawie art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz         
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,       
stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy     
publicznej, w szczególności wsparcia finansowego     
udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z 2 marca         
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z       
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    
COVID-19. Chodzi zatem nie tylko o pomoc z        
tarcz, czyli mikropożyczki, zwolnienie ze składek      
ZUS czy świadczenie postojowe, ale także dotacje       
unijne. Na podstawie art. 46a i 46b wydawane jest         
między innymi rozporządzenie w sprawie określenia      
czerwonych i żółtych stref, wprowadzające nakaz      
zakrywania nosa i ust, zakaz zgromadzeń powyżej       
pięciu osób, zakaz prowadzenia określonej     
działalności, obostrzenia dla sklepów itp. 

Zgodnie z pkt. 3 art. 23 przedsiębiorca ubiegający się         
o udzielenie pomocy publicznej będzie zobowiązany      
złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności     
karnej, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i       
zakazów. A w przypadku złożenia fałszywego      
oświadczenia, jest obowiązany do zwrotu kwoty      
stanowiącej równowartość udzielonej pomocy,    
łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. I to        
bez miarkowania. To oznacza, że odmowa przyjęcia       
mandatu nałożonego przez policję za brak maseczki,       
czy udział w manifestacji, choć obowiązuje zakaz       
zgromadzeń, nie pomoże. Wystarczy bowiem, że      
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właściciel restauracji, salonu masażu czy siłowni      
naruszy jakiś zakaz, by np. ZUS odmówił wypłaty        
postojowego czy nie przyznał zwolnienia z opłacania       
składek na ubezpieczenia społecznego. Po przyznaniu      
pomocy i ustalenie, że oświadczenie było fałszywe,       
będzie mógł nakazać jej zwrot. To, że sprawa trafi do          
sądu, a ten może uzna, że policja nie miała podstawy          
do ukarania, nie pomoże. Już samo naruszenie       
bowiem pozbawi jakiejkolwiek nowej pomocy     
publicznej. 

Wsparcie dla sprzedawców kwiatów na 
cmentarze 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     
poinformowała w komunikacie zamieszczonym na jej      
stronie, że "pomoc finansową będą mogły      
otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo    
średnie przedsiębiorstwa, które w związku z      
zamknięciem cmentarzy w okresie 31     
października – 2 listopada poniosły straty". 

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną       
chryzantemę doniczkową zostanie podana w     
rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia. Planuje     
się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020         
r. Na podstawie projektowanych przepisów Agencja      
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie     
udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50      
chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej       
dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży       
na dzień zgłoszenia. 

ARiMR podał, że aby skorzystać z takiego       
wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w      
którym poda m.in. liczbę niesprzedanych     
chryzantem oraz miejsce ich przechowywania.     
Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do        
kierownika Biura Powiatowego właściwego ze     
względu na miejsce przechowywania zgłoszonych     
chryzantem. 

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi      
informację o możliwości odbioru chryzantem przez      
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu    
terytorialnego lub inne instytucje publiczne.     
Zainteresowane podmioty z kolei będą mogły      
przygotować zgłoszenia, w których określą liczbę      

chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklarację     
taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do         
kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego     
ze względu na miejsce preferowanego odbioru      
kwiatów.  

Źródło: Prawo.pl 
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