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DLA BIZNESU  
 

Zmiany w regulaminie PFR 
 
UWAGA! Informujemy że Polski Fundusz Rozwoju w       
dniu 13 maja 2020 r. dokonał zmiany obecnie        
obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w        
programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego     
Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Zmiana        
Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia          
zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie       
www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 maja 2020 r. Poniżej         
prezentujemy Państwu listę zmian: 
 
● Zmieniono definicję Beneficjenta, teraz:  

 
„Beneficjent oznacza, na potrzeby określenia podmiotu      
uprawnionego do udziału w Programie, przedsiębiorcę w       
rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców” 

 
● Do Definicji Mikroprzedsiębiorcy oraz MŚP dodano      

zdanie :  
 
“Określenie statusu Mikroprzedsiębiorcy powinno    
uwzględniać inne warunki określone w treści niniejszego       
Regulaminu oraz Załącznika I do Rozporządzenia      
Pomocowego” (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z       
dnia 17 czerwca 2014 r) 
 
● Zmieniono definicję “Odwołania”: 
 
„Odwołanie oznacza każdy zestaw oświadczeń wiedzy i       
woli (w tym, w szczególności, oświadczeń o upoważnieniu        
określonych podmiotów do przekazania informacji     
objętych odpowiednimi tajemnicami prawnie chronionymi)     
Beneficjenta lub Osoby Upoważnionej inny niż Wniosek       
Subwencyjny, złożonych wobec PFR za pośrednictwem      
Banku i z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, w       
celu (wykreślono zdanie “w celu uzyskania subwencji       
lub”) podwyższenia uprzednio otrzymanej kwoty     
Subwencji Finansowej, w sposób, w terminie i na        
warunkach określonych w Dokumentach Programowych, o      
treści zasadniczo odpowiadającej par. 1 Umowy      
Subwencji Finansowej. 
 
● Zmieniono definicję “Podręcznika”: 
 
„Podręcznik” oznacza (i) materiał informacyjny pt.      
„Poradnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy         
finansowej PFR”, oraz (ii) dokument obejmujący      
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania     
przygotowane przez PFR oraz (iii) inne materiały       
informacyjne publikowane przez PFR na stronie      

www.pfrsa.pl, zawierające szczegółowe informacje o     
Programie, sposobach weryfikacji Warunków    
Programowych oraz sposobie ubiegania się o przyznanie       
Finansowania Programowego. Materiały, o których mowa      
w zdaniu poprzednim mają charakter wyłącznie      
informacyjny”. 
 

UWAGA! Wprowadzając tę zmianę PFR zwyczajnie      
umywa ręce co do rozbieżności pojawiających się w        
materiałach i poradnikach zamieszczanych na stronach      
internetowych, a tym co znajduje się ww regulaminie i         
umowie (ciężko stwierdzić jak traktowane będą      
odpowiedzi udzielane przez konsultantów PFR, które też       
nie zawsze pokrywają się z regulaminem). Natomiast ten        
punkt przesądza ostatecznie o tym, że opierać należy się         
tylko i wyłącznie na Umowie jaką dostajemy od PFR i          
aktualnie obowiązującym regulaminie (jego zmiany     
funkcjonować będą zapewne na podobnych zasadach jak       
to ma miejsce w przypadku regulaminów banków).  
 

● Zmieniono definicję Przedsiębiorstwa Partnerskiego    
oraz Powiązanego. Teraz rozpatruje się je: 

 

“(...)z uwzględnieniem metodologii przyjętej w Załączniku      
I do Rozporządzenia Pomocowego” (Rozporządzenie Komisji      
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r) 
 

● Do definicji raju podatkowego dodano ich listę 
 

● Zmieniono § 5 ust. 1 : 
 

„Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może      
uzyskać MŚP, jest określana procentowo w relacji do        
poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży w 2019 r. oraz         
zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z         
COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym     
miesiąc złożenia wniosku względem: (i) miesiąca      
kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim      
albo (ii) miesiąca kalendarzowego poprzedzającego     
miesiąc kalendarzowy przed dniem złożenia wniosku.      
Kwoty Subwencji Finansowej mogą przyjąć: (i) 4%, (ii)        
6% lub (iii) 8% wartości przychodów ze sprzedaży przy         
odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%”. 
 

● Do § 10 ust. 2 określającego kto może ubiegać się o           
wsparcie dodano, że chodzi o: 

 

“Beneficjenta statusu Mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP w      
rozumieniu niniejszego Regulaminu” 
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● Zmieniono § 10 ust. 3, dotyczący sposobu       

określania powiązań z innymi podmiotami tak, aby       
nie dotyczył on : 

 

”(...) uczelni wyższych lub ośrodków badawczych nie       
nastawionych na zysk, (iii) inwestorów instytucjonalnych,      
w tym funduszy rozwoju regionalnego, (iv) niezależnych       
władz lokalnych z rocznym budżetem poniżej 10.000.000       
EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000” 
 

● UWAGA! Zmieniano również opisany przez nas      
wczoraj § 11 ust. 8 dotyczący zakazu otrzymywania        
subwencji na rachunek z otwartą linią kredytową.       
Obecny kształt przepisu wygląda następująco : 

 

„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,      
rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym   
prowadzonym dla osoby fizycznej ani rachunkiem      
rozliczeniowym karty kredytowej”.  
 
W nowym regulaminie dodano również zupełnie nowe       
zapisy: 
 

● po § 10 ust. 13 dodano ust. 14  
 
„Podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu         
jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie      
lub indywidualnie, przez Skarb Państwa lub jednostkę       
samorządu terytorialnego będzie zawsze uznawany za duże       
przedsiębiorstwo.”  
 

● po nowo dodanym § 10 ust. 14 dodano ust. 15  
 

„Postanowienia ust. 14 nie dotyczą spółek komunalnych       
kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,     
których budżet nie przekracza rocznie równowartości w       
PLN kwoty EUR 10.000.000 EUR oraz liczbą mieszkańców        
nie przekracza 5.000 mieszkańców oraz w których udział        
jednostki samorządu terytorialnego jest nie większy niż 50        
%.” 

● W § 11 dodano nowe  ust. 13 i 14  

 
„13. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał Subwencję       
Finansową na podstawie nieprawdziwych oświadczeń, od      
których uzależnione było udzielenie Subwencji Finansowej      
lub wysokość Subwencji Finansowej, Beneficjent     
zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w        
terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania Subwencji        
Finansowej, zwrotu Subwencji Finansowej lub jej części       
na wyodrębniony rachunek techniczny Banku. Informację      
o numerach rachunków bankowych, na które można       
dokonać zwrotu Subwencji Finansowej lub jej części       
udziela Bank.  
14. Postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio w        
każdym przypadku, gdy Beneficjent zamierza dokonać      
zwrotu Subwencji Finansowej w całości lub części przed        
terminem”. 
 

● po § 13 dodaje się nowy § 14 - numeracja          
paragrafów po nowym § 14 ulega stosownej zmianie  

 

„1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu      
dotyczących Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawniony      
do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o         
którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i)          
otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia     
Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod       
warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w      
treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii)        
błędu Beneficjenta w złożonym Wniosku, który skutkował       
przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco      
niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować        
Beneficjent. 2. Wszelkie zapytania, o których mowa w ust.         
1 powyżej należy kierować do PFR za pośrednictwem        
Banku, w którym Beneficjent złożył Wniosek.” 
 

● W § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie        
numeracja ustępów po nowym ust. 1 ulega       
stosownej zmianie  

 

„PFR może przekazywać informacje, dotyczące     
niniejszego Regulaminu, w formie komunikatów     
publikowanych na stronie www.pfrsa.pl. Komunikaty mają      
charakter informacyjny.” 
 
UWAGA! Lista zmian wprowadzonych w nowym      
Regulaminie  dostępna jest też na stronie PFR TUTAJ 
 
Źródło: pfr.pl 
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