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DLA BIZNESU 

PFR rozpoczął kontrole w firmach 

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął już       
pierwsze czynności zmierzające do kontroli udzielonego      
wsparcia w niektórych firmach. Ze wsparcia z tarczy        
finansowej dla firm PFR skorzystało 346 tysięcy       
podmiotów z sektora MŚP na łączną kwotę       
przekraczającą 60 miliardów złotych. 

Warto przypomnieć, iż program wsparcia z PFR rodził na         
starcie szereg pytań oraz wątpliwości, które z uwagi na         
tempo prac nad programem nie były na bieżąco        
wyjaśniane. Złożoność warunków wyjściowych    
wykreowała niedopowiedzenia i braki, które doprowadziły      
m.in. do udzielenia wsparcia szeregowi podmiotów      
niezgodnie z intencjami twórców programu.     
Przypomnijmy np. zmianę definicji obrotu i jego spadku,        
albo modyfikację definicji statusu podmiotu MŚP z       
polskiej definicji na definicję unijną (tj. z uwzględnieniem        
podmiotów powiązanych). Ta ostatnia jest o tyle       
kontrowersyjna, iż decyzja Komisji Europejskiej     
stanowiąca podstawę uruchomienia programu posługiwała     
się definicją z prawa polskiego. Szereg powyższych       
okoliczności doprowadził do tego, iż część      
przedsiębiorstw zwróciła się z wnioskiem o      
dofinansowanie bez pełnej świadomości, iż doszło do       
zmiany zasad. Obecnie podmioty te mogą obawiać się        
kontroli ze strony PFR.  

Wedle publicznie dostępnych statystyk w okresie od 1        
czerwca do 31 sierpnia bieżącego roku zasadniczo spadła        
liczba kontroli celno-skarbowych (spadek o 18,2 proc.)       
oraz zatwierdzonych kontroli podatkowych (spadek o 48,2       
proc.). Urzędnicy nie ukrywają, iż wynika to z obecnej         
sytuacji epidemicznej, ale już szykowane są wzmożone       
działania kontrolne. Również zgodnie z informacjami      
przekazanymi w ostatnim czasie przez wiceprezesa      
Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR rozpoczął pierwsze      
czynności zmierzające do kontroli udzielonego wsparcia. Z       
uwagi na skalę pomocy przygotowany został specjalny       
algorytm mający pomóc w wytypowaniu     
przedsiębiorstw wymagających weryfikacji. 

Do stworzenia algorytmu wykorzystano siedem różnych      
zmiennych. Pierwsze ponad 100 firm zostało już       
wytypowanych, a kolejne cztery tysiące przedsiębiorstw      
znalazło się na wstępnej liście do kontroli, która będzie         
podlegała głębszej analizie w PFR. Wskazać przy tym        
należy, iż znalezienie się na liście podmiotów       
weryfikowanych nie musi oznaczać, iż doszło do       
nieprawidłowości. Jednocześnie z drugiej strony –      

nieuwzględnienie przedsiębiorcy na wskazanej liście nie      
oznacza, iż wsparcie udzielone zostało prawidłowo oraz że        
do takiej kontroli nie dojdzie w przyszłości. 

PFR nie ujawnił dotychczas sposobu konstruowania      
algorytmu i jest bardzo prawdopodobne, że nie uczyni tego         
wcale. Biorąc jednak pod uwagę warunki udzielenia       
wsparcia z PFR uznać należy, iż potencjalnie badane mogą         
być między innymi zagadnienia takie jak: 

● Czy przedsiębiorca właściwe określił swój status      
MŚP, np. czy nie złożył oświadczenia o MŚP,        
podczas gdy z uwagi na powiązania był on dużym         
przedsiębiorstwem. 

● Czy obliczony spadek obrotów nie został sztucznie       
zawyżony, aby wykazać wymagane przez     
regulamin wartości. 

● Czy przedsiębiorca nie miał zaległości     
podatkowych i ZUS na koniec 2019 r. lub na dzień          
złożenia wniosku. 

● Czy przedsiębiorca znajdował się w trudnej sytuacji       
ekonomicznej. 

● Czy przedsiębiorca zatrudniał zadeklarowaną liczbę     
pracowników. 

● Czy przedsiębiorca nie prowadzi działalności w      
sektorach wyłączonych ze wsparcia (np. instytucje      
finansowe). 

● Czy przedsiębiorca nie był objęty postępowaniem      
restrukturyzacyjnym lub upadłościowych. 

● Czy przedsiębiorca przyznane środki wydatkuje     
zgodnie z regulaminem. Regulamin nie zawiera      
listy kwalifikowanych wydatków na pokrycie     
kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,    
wskazuje jednak, że dofinansowanie nie może      
zostać przeznaczone na przejęcie innego podmiotu      
oraz płatności do właściciela (np. dywidendy). 

UWAGA! W przypadku uznania przez organy, że       
przedsiębiorca dopuścił się tzw. oszustwa dotacyjnego,      
potencjalną sankcją może być nie tylko konieczność       
zwrotu otrzymanych środków, ale również     
odpowiedzialność karna na mocy art. 297 par. 1 Kodeksu         
karnego (do pięciu lat pozbawienia wolności). Możliwa       
jest również odpowiedzialność karna za złożenie      
fałszywych oświadczeń, na podstawie art. 233 Kodeksu       
karnego (do ośmiu lat pozbawienia wolności).      
Odpowiedzialność ta będzie obciążać przede wszystkim      
osoby reprezentujące dany podmiot, np. członków zarządu       
spółki z o.o. 

Należy wskazać, iż niezrealizowanie części warunków      
udzielenia wsparcia nie było wcale trudne z uwagi na         
złożony i niejednokrotnie nieprecyzyjny regulamin PFR,      
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np. w zakresie ustalania statusu MŚP. W celu        
zabezpieczenia interesów część przedsiębiorstw podjęła się      
przygotowania dokumentów uzasadniających i    
weryfikujących spełnienie warunków (tzw. defense file)      
przed aplikowaniem o pomoc. Dla tych, którzy takich        
działań nie podjęli – w szczególności w przypadkach        
wątpliwych – jest to ostatnia chwila przed rozpoczęciem        
kontroli. 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy- zmiana 
interpretacji ZUS  

W poniedziałek, 9 listopada, zaczęły obowiązywać dwa       
rządowe rozporządzenia z 5 listopada 2020 r.: w sprawie         
określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego     
zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania     
COVID-19 (Dz.U. poz. 1961) oraz w sprawie określenia        
dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w      
celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1962).      
Pierwsze z nich przygotowane zostało przez ministra       
rodziny i polityki społecznej, drugie – przez ministra        
rolnictwa i rozwoju wsi, dla rodziców będących rolnikami.        
Oba weszły w życie 9 listopada i na ich podstawie ma być            
wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada       
2020 r. Szkopuł jednak w tym, że wbrew zapowiedziom         
premiera Mateusza Morawieckiego, zasiłek tylko     
formalnie będzie obowiązywał na tych samych zasadach,       
co wiosną. W praktyce nie wszyscy rodzice będą mogli z          
niego skorzystać. I, co gorsza, nie stanie się to na          
podstawie zmienionego prawa – bo to akurat się nie         
zmieniło, ale zmiany interpretacji przepisów przez Zakład       
Ubezpieczeń Społecznych.  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jak mówi art. 4 ust. 1-1d         
ustawy w sprawie COVID-19, przysługuje rodzicom dzieci       
do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu        
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do       
których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania      
opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu        
COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od    
wykonywania pracy. Co więcej, w myśl ww. art. 4 ust. 1c,           
zasiłek ten przysługuje także w przypadku niemożności       
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z        
powodu COVID-19, a także wtedy, gdy – jak mówi art. 4           
ust. 1d – placówki te są otwarte. 

Tymczasem w piątek, 6 listopada, na stronie internetowej        
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja      
w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. ZUS      
twierdzi w niej, że rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje          

dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje      
osobistą opiekę nad dzieckiem z powodu: 

● zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu      
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki,      
do której uczęszcza dziecko, 

● otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości       
zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich        
ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania     
COVID-19 albo 

● braku możliwości sprawowania opieki przez nianię      
lub braku możliwości sprawowania opieki przez      
dziennego opiekuna z powodu COVID-19. 

Nowością jest to, że według ZUS, zasiłku nie otrzymają         
rodzice, którzy pomimo gotowości placówki do      
przyjęcia dziecka podejmą decyzję o pozostawieniu go       
w domu. 

Oznacza to, że według ZUS, prawo do zasiłku przysługuje         
tylko i wyłącznie wtedy, gdy placówka – przedszkole czy         
żłobek - nie ma możliwości zapewnienia opieki, bo np.         
część personelu jest chora lub na kwarantannie. Jeżeli        
natomiast placówka jest otwarta i może przyjąć dziecko, a         
rodzic nie pośle go z obawy przed zakażeniem, to w takim           
przypadku zasiłek nie będzie mu przysługiwał  

Źródło: prawo.pl 
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