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W  DLA BIZNESU 
 
MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

- Od jutra można składać wnioski o wsparcie 
 
UWAGA! Przypominamy że jutro 07 maja o godz. 12.00         
rusza nabór do bezzwrotnych grantów dla      
przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy     
Antykryzysowej. Wnioski będzie można składać na      
stronie:  https://tarcza.malopolska.pl/ 
 
Nabór wniosków o udzielenie grantów trwać będzie do 30         
października 2020 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia        
naboru) lub do momentu, gdy wartość grantów w        
złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty     
przeznaczonej na udzielenie grantów. 
 
Złożenie wniosku będzie możliwe dopiero w terminie       
od dnia 7 maja 2020 r. od godz. 12:00! 
 
UWAGA! Wniosek o przyznanie bonu     
rekompensacyjnego przyjmowany będzie wyłącznie za     
pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na     
stronie internetowej www.tarcza.malopolska.pl. Wniosek    
złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w         
edytorze tekstu nie będzie rozpatrywany.  
 
Ocena wniosków dokonywana będzie według kolejności      
zarejestrowania wniosków w generatorze. 
 
Przypomnijmy! Granty udzielane będą w formie      
Bonów Rekompensacyjnych. Przyznawane są one na      
utrzymanie etatów w wysokości 9 tys. zł na każdy         
zadeklarowany do utrzymania etat przez okres 3 miesięcy.        
Wsparcie będzie przeznaczone dla wszystkich tych      
podmiotów, w których na moment aplikowania było       
zatrudnionych od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu        
na pełny wymiar czasu pracy. Przyjęto również       
założenie, iż o aplikowanie mogą starać się jedynie te         
podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50%        
(gdzie obrót rozumiany jest tak, jak w ustawie o podatku          
VAT a jego spadek obliczany jest na podstawie zapisów         
księgowych za wybrany miesiąc po 1 lutego 2020 r. w          
porównaniu do średnich miesięcznych obrotów za II       
półrocze 2019 r.). 
 

Środki w ramach naboru podzielono na dwa koszyki, w         
pierwszym znajdą się przedsiębiorstwa dotknięte     
całkowitym zakazem prowadzenia działalności w     
związku z pandemią, w drugim wszyscy pozostali.  
 
UWAGA! Podstawą obliczenia wartości    
dofinansowania są wyłącznie pracownicy zatrudnieni     
na podstawie umowy o pracę na dzień 1 kwietnia 2020          
r. Do deklarowanych do utrzymania etatów nie wlicza się         
pracowników, którzy nie generują kosztów po stronie       
wnioskodawcy, tj. pracowników, którzy na dzień złożenia       
wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego     
przebywają np. na urlopie bezpłatnym, zwolnieniu      
lekarskim powyżej 33 dni, urlopie macierzyńskim,      
urlopie wychowawczym. Osoby zatrudnione w oparciu o       
umowy cywilnoprawne nie mogą stanowić podstawy      
obliczenia wartości dofinansowania. 
 
Wszystkie szczegóły dotyczące Bonów oraz wypełniania      
wniosków znajdą Państwo TUTAJ 
 
Pożyczka Płynnościowa 
 
Przypominamy również że w ramach Małopolskiej      
tarczy Antykryzysowej dostępna jest też Pożyczka      
Płynnościowa z zerowym oprocentowaniem w     
wysokości do 500 tys. zł. Wsparcie przeznaczone jest dla         
podmiotów będących mikro, małym lub średnim      
przedsiębiorstwem – na pokrycie wydatków związanych      
z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i      
zapewnienie jej płynności finansowej. Szczegóły     
dotyczące pożyczki znajdą Państwo TUTAJ. 
 

Źródła: gov.pl, bgk.pl, www.malopolska.pl 

---------------------------------------------------------------- 
 

Prawo antykryzysowe w praktyce  
Tarcza Finansowa według PFR 

Różnice dotyczące obrotów, liczby pracowników lub      
siedziby firmy - na chwilę obecną nie wpływają na         
odrzucenie wniosków. PFR na podstawie posiadanych      
danych weryfikuje wniosek, wymienia różnice i      
informuje o przyznaniu wsparcia w kwocie, która       
wynika z danych z urzędowych zbiorów danych. Z        
praktyki wiemy że odrzucenie wniosków następuje w       
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sytuacjach gdy przedsiębiorca nie spełnił “Zasad      
ogólnych” które stanowią że wsparcie należy się gdy: 

1. Przedsiębiorca odnotował spadek obrotów    
gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co      
najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego        
2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca       
lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.  

2. Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte     
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne    
albo nie zostało otwarte postępowanie     
restrukturyzacyjne. 

3. Beneficjent rzeczywisty (właściciel spółki)    
korzystający z wsparcia finansowego w ramach      
Programu posiada rezydencję podatkową na     
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał     
podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium        
Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31      
grudnia 2019 r. 

5. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na         
dzień udzielenia finansowania nie zalegał z      
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia      
społeczne, przy czym rozłożenie płatności na      
raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za        
zaległość.  

Tutaj w szczególności uczulamy na punkt 5, gdyż jeśli         
mają Państwo zaległość wynikającą z rozpatrywania      
przez ZUS zwolnienia ze składek to do czasu wydania         
pozytywnej decyzji widnieją one w systemie jako       
zaległość uniemożliwiającą otrzymanie wsparcia w     
ramach Tarczy Finansowej. 

Jest to dobra informacja - bo konkretna! Nie tak         
“rozmyta”, jak metoda obliczania obrotu     
uprawniającego do wsparcia przez PFR, która jest       
zagadką i odbiega od wzoru podanego przez       
ministerstwo finansów (w praktyce np. część faktur       
wewnątrzwspólnotowych jest pomijana). 

Regulamin wsparcia Tarczy Finansowej a Ustawa o       
rachunkowości 

W ostatnich dniach odkrywamy coraz więcej      
niejasności płynących ze stosowanych przez PFR pojęć.       
Jednym z takich przykładów są np. zasady umorzenia        
subwencji dla MŚP. W regulaminie wsparcia czytamy: 

“(...) dla przedsiębiorstw prowadzących pełną     
rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to      
odzwierciedlona w rachunku wyników strata na      

sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów       
amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z       
przeszacowania lub sprzedaży aktywów.” 

Zasady te z punktu widzenia przepisów o       
rachunkowości są niejasne. Nie ma w nich takiego        
pojęcia jak “rachunkowość gotówkowa”. Dodatkowo,     
przepisy bilansowe nie posługują się pojęciem rachunku       
wyników. Ustawa o rachunkowości wskazuje natomiast      
rachunek zysków i strat. 

Dr Monika Król-Stępień w wywiadzie dla portalu       
prawo.pl zwraca uwagę, że w rachunku zysków i strat         
już od kilku lat nie ma pojęcia straty na sprzedaży          
netto. Ustawa o rachunkowości wskazuje następujące      
kategorie wynikowe: zysk (strata) na sprzedaży, zysk       
(strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto,       
zysk (strata) netto. Autorzy regulaminu nie wskazują       
jednak, czy chodzi o stratę na sprzedaży czy o stratę          
netto. Z regulaminu wynika także, że strata na        
sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników      
strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w       
szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów      
lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów-       
Jeżeli autorom chodziło o stratę na sprzedaży, to część         
wyłączeń jest nielogiczna, gdyż wyłącza ze straty na        
sprzedaży pozycje, które tej straty na sprzedaży nie        
kształtują np. odpisów aktualizujących, które zgodnie z       
ustawą o rachunkowości są zawsze ujmowane w       
pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej.     
Wymienione powyżej wyłączenia mają sens, jeśli      
autorom regulaminu chodziło jednak o stratę netto (a        
nie stratę netto na sprzedaży). 

Co więcej - w katalogu wyłączeń na końcu znajdujemy         
informację, że mamy ustalić stratę na sprzedaży netto        
z wyłączeniem w szczególności (…) sprzedaży      
aktywów – gdzie “aktywami” są przecież też np. zapasy         
(m.in. towary i produkty) a ich sprzedaż stanowi        
podstawę działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i     
handlowych (autorom regulaminu chodziło zapewne o      
sprzedaż “aktywów” niestanowiących działalności    
podstawowej firmy). Prawdopodobnie użyte w     
regulaminie niefortunne pojęcia odnoszą się w istocie       
do ustalenia straty netto z eliminacją wszelkich       
zabiegów bilansowych niepowodujących przepływu    
środków pieniężnych natomiast nie zmienia to faktu       
mijana się przepisów z ustawą o rachunkowości. 

Źródło: prawo.pl 
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