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DLA BIZNESU  
 

Rachunek bankowy na który wpłacane jest 
finansowanie ze strony PFR nie może być 

rachunkiem kredytowym  
 
 
UWAGA! W związku z dochodzącymi do nas       
informacjami ostrzegamy że § 11 ust. 8 Regulaminu oraz §          
1 ust. 3 Umowy z PFR zakazują, aby rachunek, na który           
przelana jest subwencja był rachunkiem kredytowym, lub z        
otwartą linią kredytową: 
 
“Rachunek bankowy do wypłaty Subwencji Finansowej      
wskazany PFR przez Beneficjenta musi być firmowym       
rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla      
Beneficjenta (weryfikacja przynależności rachunku    
bankowego będzie odbywała się według numeru NIP       
Beneficjenta). W szczególności rachunek wskazany we      
Wniosku nie może być rachunkiem technicznym lub       
pomocniczym, rachunkiem, w którym udostępniony jest      
kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa lub inny        
produkt kredytowy, rachunkiem oszczędnościowo    
rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej ani      
rachunkiem rozliczeniowym karty kredytowej.” 
 
Co ważne, zobowiązania których złamanie może      
skutkować zwrotem subwencji określone są w § 7 umowy         
z PRF, i na szczęście nie ma w nim punktu odnoszącego           
się do przelania środków subwencji na niewłaściwy rodzaj        
rachunku. Musimy mieć jednak na uwadze że, sam ten fakt          
jest naruszeniem umowy i regulaminu. Nasze wątpliwości       
budzi również  § 7 ust. 5 Umowy:  
 
“Przedsiębiorca może przeznaczyć środki z subwencji      
finansowej na przedterminową spłatę kredytów, z      
zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone        
maksymalnie 25% kwoty subwencji finansowej.” 
 
Otóż nie ma pewności jak przez PFR zostanie        
potraktowana automatyczna spłata debetu na rachunku z       
otwartą linią kredytową, w przypadku wpłynięcia środków       
PFR na konto. Z dostępnych na tę chwilę informacji, PFR          
wciąż jednoznacznie nie wyjaśnia tej kwestii, co więcej na         
ich stronie oraz w FAQ widnieją komunikaty sprzeczne z         
regulaminem i umową, mówiące o tym że przelanie        
środków na rachunek kredytowy jest dozwolone. 
 
Tym z Państwa, których wspomniany wyżej problem       
dotyczy bezpośrednio, radzimy wyjaśniać tę kwestię z       
bankiem, w którym otwarty mają Państwo rachunek.  
 

WAŻNE! Tych Państwa których rachunkowość nie jest       
prowadzona przez A.M.Jesiołowscy-Finanse, uczulamy    
również na zakaz podwójnego finansowania kosztów ze       
środków będących pomocą publiczną. Ci z Państwa       
którzy korzystają już z dopłat do wynagrodzeń       
pracowników będą mogli opłacić je z subwencji PFR tylko         
w części nieobjętej żadnym innym wsparciem. Dobrą       
praktyką, którą zalecamy (również z uwagi na wcześniej        
opisany problem) jest założenie nowego rachunku      
rozliczeniowego dla firmy, a w prowadzeniu ksiąg       
podatkowych - w księgach handlowych stworzenie      
odrębnych pozabilansowych kont analitycznych a dla      
uproszczonej księgowości przygotowanie specyfikacji    
wydatków w powiązaniu ze źródłem ich finansowania       
(notatki z datami, zestawienie w excelu) oraz ich        
archiwizację wraz z dokumentacja podatkową. W ten       
sposób, w razie późniejszej kontroli nie będzie żadnych        
wątpliwości co do przeznaczenia i źródeł finansowania       
określonych wydatków. 
 
Wsparcie z PFR a podatki 
 
Według ustaleń serwisu Gazeta Prawna, ze stanowiska       
Polskiego Funduszu Rozwoju, wynika, że samo      
otrzymanie subwencji finansowej nie powinno stanowić      
przychodu podatkowego (na moment wypłaty). Subwencja      
ma bowiem charakter zwrotny (trzeba będzie oddać       
minimum 25 proc. otrzymanej kwoty). Ponadto na moment        
udzielenia subwencji nie jest jeszcze znana ostateczna       
kwota umorzenia. Nie dochodzi więc jeszcze do       
definitywnego przysporzenia. 
 
Co innego w momencie umorzenia subwencji. Wtedy – jak         
twierdzi PFR – powstanie przychód podatkowy, zgodnie z        
art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.                 
a ustawy o CIT. Beneficjenci powinni więc rozpoznać        
przychód w momencie, gdy będą już znane wartość        
subwencji podlegająca zwrotowi oraz wartość bezzwrotna.  
 
Pojawiła się też inna interpretacja . Tomasz Krywan,        
ekspert LEX Księgowość twierdzi, że kwoty otrzymane w        
ramach wskazanej subwencji stanowią opodatkowane     
przychody (za wyjątkiem kwot wykorzystanych na nabycie       
lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych       
lub wartości niematerialnych i prawnych – zob. art. 14 ust.          
2 pkt 2 u.p.d.o.f.). Uważa jednocześnie, że sfinansowane        
za ich pomocą wydatki mogą być zaliczane do        
podatkowych kosztów uzyskania przychodów (z     
zastrzeżeniem, że do kosztów uzyskania przychodów nie       
mogą być zaliczane odpisy amortyzacyjne od części       
wartości początkowej środków trwałych lub wartości      
niematerialnych i prawnych, która odpowiada wydatkom      
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na ich nabycie lub wytworzenie ze środków otrzymanych        
w ramach subwencji - zob. art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f.).            
Jednocześnie, skoro kwota subwencji stanowi przychód      
podlegający opodatkowaniu, jej umorzenie nie skutkuje      
powstaniem przychodu po raz kolejny. Natomiast w       
związku ze zwrotem subwencji lub jej części podatnicy        
będą uprawnieni do zmniejszania podlegających     
opodatkowaniu podatkiem dochodowych przychodów. 
 
UWAGA! Dyskusyjna jest sama definicja wsparcia ze       
strony PFR i jej klasyfikacja jako “subwencji” lub        
“pożyczki”. Jak wynika z praktyki, wspomniane przepisy       
podatkowe nie powinny mieć zastosowania do świadczeń       
o charakterze zwrotnym. Przykładowo w odniesieniu do       
pożyczek, które na podstawie umowy mogą podlegać       
umorzeniu po spełnieniu określonych warunków zgodnie      
ze znanym nam stanowiskiem sądów administracyjnych i       
organów podatkowych, zwolnienie z podatku     
dochodowego nie znajduje zastosowania (Wyrok     
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8       
lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 543/16 oraz interpretacja          
indywidualna z 17 czerwca 2019 r., nr       
0111-KDIB1-1.4010.140.2019.2.SG). 
 
WAŻNE! Przytoczone wyżej opinie nie należy traktować       
jako wiążące. Ostateczną interpretację wyda Ministerstwo      
Finansów (oraz zapewne nie raz orzecznictwo sądowe). Co        
ważne nie jest też wykluczone, w życie wejdą nowe         
przepisy, które w całości zwolnią wsparcie PFR z        
opodatkowania, podobnie jak to miało miejsce w       
przypadku niektórych pomocy w ramach tarczy      
antykryzysowej (ten temat poruszymy szerzej w      
jutrzejszym wydaniu.)  
 
Źródło: prawo.pl, gazetaprawna.pl 
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