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DLA BIZNESU - dla Mikro i MŚP 
TARCZA FINANSOWA- Rygory otrzymania 

umorzenia finansowania 
 
Częściowo bezzwrotna subwencja PFR dotyczy Mikro-      
oraz Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP). Poniżej       
prezentujemy zestawienie syntetycznej informacji    
dotyczącej  rygorów umorzenia otrzymanego wsparcia. 

Przypominamy: Na wszelkie potrzeby Programu z      
wyjątkiem ustalania statusu Mikrofirmy i MŚP      
Pracownikiem jest:  

● osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego       
prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy, z        
zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w       
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.      
Przedsiębiorca uprawniony jest do uwzględnienia     
pracowników będących na urlopie macierzyńskim,     
rodzicielskim oraz wychowawczym;  

● osoba fizyczna współpracująca regularnie z firmą,      
która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona         
przez nią do ubezpieczenia społecznego 

Obliczenie liczby pracowników, na wszelkie potrzeby      
Programu z wyjątkiem ustalania statusu Mikrofirmy i       
MŚP, uwzględnia się także np. osoby na urlopach        
macierzyńskich, wychowawczych, oraz osoby zatrudnione     
na podstawie umów cywilnoprawnych, zgłoszone przez      
Beneficjenta do ubezpieczeń społecznych. 

Przy czym liczbę zatrudnionych na umowę o pracę liczy         
się w przeliczeniu na pełne etaty, natomiast w przypadku         
osób współpracujących z Beneficjentem, niezależnie od      
formy prawnej (w szczególności na podstawie umów       
cywilnoprawnych), zgłoszonych do ubezpieczeń    
społecznych każda osoba współpracująca liczona jest jak       
jeden etat. 

Umorzenie wsparcia dla MIKROFIRM 

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka    
preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na        
koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty       
pożyczki na następujących zasadach: 

● umorzenie 25% wartości subwencji pod warunkiem      
kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy      
od jej udzielenia; 

● dodatkowe umorzenie 50% subwencji w zależności      
od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w      
okresie 12 miesięcy. Wartość tą liczy się wg wzoru : 

 

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej       
100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak      
obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji,      
w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%,        
brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej       
wartości. 

UWAGA! Zatrudnienia bazowe, względem którego     
ustalana będzie skala umorzenia, w przypadku Mikrofirm       
ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie       
wniosku.  

Na potrzeby badania warunków zwrotu subwencji      
finansowej brana jest pod uwagę średnia liczba       
pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym      
badaniem. W związku z tym nie ma konieczności        
utrzymywania dokładnie tych samych pracowników. 

BARDZO WAŻNE! Zgodnie z umowami subwencji      
przesyłanymi przez PFR należy najpóźniej 10 dni, po        
upływie 12 mies. od otrzymania wsparcia, złożyć       
oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej. Wraz ze       
składanym oświadczeniem Przedsiębiorca zobowiązany    
jest potwierdzić średnią liczbę Pracowników w okresie       
pełnych 12 miesięcy. W przypadku niezłożenia przez       
Przedsiębiorcę we wskazanym terminie oświadczenia o      
rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca będzie     
zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości.      
Sugerujemy Państwu pilnowanie tej daty i zapisanie jej w         
kalendarzu z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Umorzenie wsparcia dla MAŁYCH i ŚREDNICH      
firm 

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna     
może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12         
miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na       
następujących zasadach: 

● umorzenie 25% pod warunkiem kontynuacji     
działalności; 

● umorzenie 25% w zależności od utrzymania      
średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 
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● umorzenie 25% w zależności od poniesionej      
przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 

Pierwsza zasada działa analogicznie jak w przypadku       
Mikroprzedsiębiorstw, różnice pojawiają się natomiast we      
wzorze na skalę redukcji zatrudnienia, w przypadku MŚP        
wygląda on następująco: 

WAŻNE! Wysokość do 25% kwoty subwencji      
finansowej, w przypadku utrzymania średniej liczby      
Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych       
miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca     
kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy, w      
przypadku MŚP oblicza się w stosunku do średniego        
stanu zatrudnienia w 2019 r., jako średnią z liczby          
Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30         
czerwca 2019 r,  

Zwracamy uwagę że przy formule utrzymania zatrudnienia       
dla MŚP dzielimy maksymalne umorzenie przez dwa. Tak        
więc, przy zmniejszeniu zatrudnienia o 10% -       
zmniejszymy kwotę umorzenia o 5% (czyli przysługuje       
nam 20% umorzenia). Przy zmniejszeniu zatrudnienia o       
50% przysługiwać nam będzie 0% dodatkowego      
umorzenia a przy utrzymaniu pełnego zatrudnienia      
przysługiwać nam będzie maksymalne 25% umorzenia z       
tego tytułu. 

Na potrzeby badania warunków zwrotu subwencji      
finansowej brana jest pod uwagę średnia liczba       
pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym      
badaniem. W związku z tym nie ma konieczności        
utrzymywania dokładnie tych samych pracowników. 

BARDZO WAŻNE! Zgodnie z umowami subwencji      
przesyłanymi przez PFR należy najpóźniej 10 dni, po        
upływie 12 mies. od otrzymania wsparcia, złożyć       
oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej. Wraz ze       
składanym oświadczeniem Przedsiębiorca zobowiązany    
jest potwierdzić średnią liczbę Pracowników w okresie       
pełnych 12 miesięcy. W przypadku niezłożenia przez       
Przedsiębiorcę we wskazanym terminie oświadczenia o      
rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca będzie     

zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości.      
Sugerujemy Państwu pilnowanie tej daty i zapisanie jej w         
kalendarzu z tygodniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku MŚP charakterystycznym mechanizmem jest      
również umorzenie do 25% wartości subwencji poprzez       
wykazanie skumulowanej straty gotówkowej na     
sprzedaży w okresie 12 miesięcy od czasu uzyskania        
subwencji. 

Według PFR stratę gotówkową liczymy od pierwszego       
miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1        
lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została          
subwencja, przy czym: 

● 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;  

● dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie      
księgi przychodów i rozchodów strata na      
sprzedaży to po prostu kwota wykazanej straty;  

● dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie      
karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na       
sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek      
przychodów. 

UWAGA! O wątpliwościach co do definicji “straty       
gotówkowej na sprzedaży” pisaliśmy w biuletynie z dnia        
06.05, do dzisiaj ta kwestia nie została jednoznacznie        
wyjaśniona przez PFR. Prawdopodobnie chodzi o      
przejście z wyniku netto na przepływy gotówkowe netto - z          
pominięciem: kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów oraz       
wyników z przeszacowania lub sprzedaży     
“aktywów”(majątku firmy) jako tzw. działalności     
jednorazowej. 

Umorzenie liczone jest 1:1 tj. podmiotowi, który       
wykazał stratę gotówkową na poziomie 10%      
przysługiwać będzie 10% umorzenia. Maksymalny     
pułap to 25%. 

Podsumowując Małe i Średnie Przedsiębiorstwa które      
utrzymają działalność przez co najmniej 12 miesięcy,       
100%-wy poziom średniego zatrudnienia oraz wykażą      
stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25%       
wartości subwencji, będą mogły zachować 75% kwoty       
subwencji w formie bezzwrotnej. 

Źródło: pfr.pl, Umowy Subwencji z PFR 
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