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DLA BIZNESU 

Rusza nabór do Tarczy Finansowej PFR 2.0 

Już od jutra rusza nabór wniosków do wsparcia w ramach          
Tarczy finansowej PFR. Celem programu jest pomoc       
finansowa dla firm z 45 branż, które musiały ograniczyć         
działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną      
związaną z COVID-19. Wnioski, podobnie jak w       
przypadku pierwszej Tarczy finansowej, będą dostępne      
przez bankowość elektroniczną w wybranych bankach.      
Analogicznie wnioski będą rozpatrywane automatycznie     
przez algorytm z dostępem do właściwych baz       
państwowych a decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu       
subwencji będzie znana od razu. 

UWAGA! Niestety na chwilę obecną nie został       
opublikowany jeszcze Regulamin wsparcia, natomiast     
można się tego spodziewać dzisiaj (14.01) w godzinach        
popołudniowych - warto w tym celu śledzić  stronę PFR. 

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z        
Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in.         
od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.       
Poniżej prezentujemy Państwu aktualnie dostępne     
informacje na ten temat. Więcej szczegółów znajdą       
Państwo w szkoleniu prowadzonym przez PFR oraz w         
najczęściej zadawanych pytaniach.  

WAŻNE! Wniosek musi zostać złożony przez osobę       
posiadającą umocowanie do reprezentowania    
beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne      
jest dołączenie potwierdzenia umocowania tej osoby.      
Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie       
elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.       
LINK do omówienia 

Wnioski i odwołania będzie można składać do 28 lutego         
2021 r. 

Poniżej jeszcze raz przypominamy ważne znane na tę        
chwilę informacje. 

UWAGA! Podobnie jak w przypadku Tarczy finansowej       
1.0. inaczej liczymy stan zatrudnienia do celów określenia        
statusu MŚP a inaczej zatrudnienie stanowiące kwotę       
wsparcia. 
LINK do omówienia statusu MŚP przy składaniu wniosku. 

LINK do omówienia kwestii zatrudnienia w przypadku       
obliczania kwoty subwencji. 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm  

Warunki dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników         
z 45 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

● Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro, 
● Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na           

zatrudnionego, 
● Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł, 
● Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników      

i spadku obrotów, 
● Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r.         

o min 30% w związku z COVID-19. 

Środki będą bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia      
działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu       
12 miesięcy.  

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby       
zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty        
bazowej subwencji (LINK). Wysokość tej kwoty zależy       
od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub        
X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019          
r. 

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez      
przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być        
wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. 

Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod       
warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: 

● utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31      
grudnia 2021 r., 

● utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w       
porównaniu do 2020 r. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm 

● Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 45        
branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, 

● Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln          
euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, 

● Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych    
przychodami w formie subwencji finansowej w      
kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020         
r. do 30 kwietnia 2021 r., 

● Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł, 
● Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i       

przychodów oraz straty brutto, 
● Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min        

30% w związku z COVID-19, 
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https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr_20-dostepna-w-18-bankach-komercyjnych-oraz-w-wiekszosci-bankow-spoldzielczych.html
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=406
https://pfrsa.pl/dam/jcr:152ef253-9dce-4a43-aa44-95240f3dd8d0/qa_tarcza_finansowa_20.pdf
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=1364
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=1765
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=3420
https://pfrsa.pl/dam/jcr:764570fd-6254-4a36-931b-10a93d7f8b3d/tarcza-finansowa-20-dla-mikrofirm.2020-11-26-13-09-37.jpg
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● Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia     
działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie      
finansowania 70% straty brutto. 

Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po         
zgodzie KE). Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100%      
subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania       
wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy        
Finansowej 1.0) 

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy,          
które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały         
spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego         
okresu w 2019 r. w związku z COVID-19. 

Kwota subwencji dla MŚP jest sumą: 

● predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej      
wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego      
poniesione, oraz 

● poniesionych kosztów stałych niepokrytych w     
ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku     
brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie,       
inne środki pomocy otrzymane na podstawie      
Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł,       
w okresie 6 miesięcy pomiędzy w okresie od 1         
listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r Jednocześnie         
w ramach Programu kwota nie może przekroczyć       
iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł. 

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto        
beneficjenta za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca           
2021 r.: 

● strata brutto obliczana jest z wyłączeniem      
rezerwy na aktywa, 

● strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z      
innych źródeł. 

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem      
łącznego spełnienia poniższych warunków: 

● utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31      
grudnia 2021 r., 

● rozliczenia nadwyżki w terminie po 31      
października 2021 r., przy czym nie ma       
możliwości rekompensaty poniesionych kosztów    
przekraczających otrzymane wsparcie, 

● przedstawienia rozliczenia straty netto na     
podstawie sprawozdań finansowych 

Zasady wykorzystywania subwencji: 

● Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na       
pokrycie kosztów prowadzonej działalności    
gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników. 

● Z otrzymanych środków nie można przedpłacać      
kredytów, leasingów oraz innych podobnych     
instrumentów. 

● Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na     
płatności do właściciela oraz osób lub      
podmiotów powiązanych z właścicielem    
przedsiębiorstwa. 

● Z otrzymanych środków nie można finansować      
przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji. 

Ważne Uwagi 

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Programu jest       
wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności    
gospodarczej w zakresie jednego lub więcej z 45 kodów         
PKD wskazanych w Programie łącznie w trzech datach: 31         
grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz złożenia         
wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Wymienione      
kody PKD nie muszą być dominujące. Omówienie       
kwestii kodów PKD znajdą państwo TUTAJ 

UWAGA! „Koszty Stałe” nie są tożsame z definicją z         
Ustawy o Rachunkowości i na potrzeby programu       
oznaczają faktyczną stratę brutto (wynik finansowy      
przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający    
zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i       
przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 do 31          
marca 2021 r., wykazaną przez Beneficjenta w rachunku        
zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych,       
z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz        
uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł       
(otrzymana lub oczekiwana) LINK do omówienia tej       
kwestii, dokładne szczegóły odnośnie kwestii obliczania      
kosztów stałych poznamy dopiero w najbliższych dniach       
po opublikowaniu i przeanalizowaniu Regulaminu. 

UWAGA! W razie gdyby prognoza spadku przychodów       
na okres Styczeń-Marzec 2021 była przeszacowana,      
konieczny będzie zwrot nadwyżki w stosunku do       
uprawnionej kwoty wraz z odsetkami (wysokość odsetek       
znana będzie po opublikowaniu regulaminu). Kwestia ta       
omówiona jest TUTAJ 

Dodatkowe omówienia wątpliwych zagadnień będą     
przedstawione w najbliższych biuletynach, z chwilą      
opublikowania i przeanalizowania Regulaminu Programu. 

źródło: gov.pl, pfr.pl 
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https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=1190
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=3154
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=3676

