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DLA BIZNESU 

Tarcza Finansowej PFR 2.0 - na co zwrócić 
uwagę podczas składania wniosku 

Od dzisiaj można składać wniosków o wsparcie w        
ramach Tarczy finansowej PFR 2.0. Wnioski,      
podobnie jak w przypadku pierwszej Tarczy      
finansowej, będą dostępne przez bankowość     
elektroniczną w wybranych bankach.  

WAŻNE! Wczoraj opublikowany został Regulamin     
wsparcia będący głównym dokumentem    
określającym szczegółowe zasady pomocy.    
Wszystkich zainteresowanych pomocą zachęcamy do     
rozstrzygania wątpliwych kwestii na jego podstawie.  

Poniżej prezentujemy Państwu kwestie na które      
warto zwrócić uwagę podczas składania wniosku: 

Określenie statusu MŚP oraz wielkości     
zatrudnienia 

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. 

WAŻNE! Przy określaniu statusu MŚP bierzemy pod       
uwagę również spółki powiązane oraz partnerskie.      
Czynnik ten może być szczególnie ważny w sytuacji        
gdy przedsiębiorstwo wnioskujące o wsparcie nie      
zatrudnia żadnych pracowników o umowę o pracę,       
natomiast spółki powiązane już tak. Kwestia ta nie        
została jeszcze jednoznacznie wyjaśniona przez PFR      
natomiast w razie odrzucenia Państwa wniosku z       
uwagi na brak zatrudnienia może stanowić      
uzasadniony powód do odwołania się od negatywnej       
decyzji. 

Złożenie odpowiednich dokumentów i nie     
zaleganie z podatkami 

Należy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o        
subwencję finansową wymagane będzie złożenie     

pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu      
podatkowego - z wyprzedzeniem umożliwiającym     
przeprocesowanie danych przez ten organ i      
przekazanie danych do PFR (do 7 dni). 

UWAGA! Wspomniane wyżej dokumenty niezbędne     
są do wyliczenia spadku przychodów. (wymagany      
jest co najmniej 30%) W regulaminie czytamy że: 

Przychód oznacza:  

a) wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną w        
deklaracji JPK V7M – w przypadku Beneficjentów       
będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się      
miesięcznie;  

b) wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną w        
deklaracji JPK V7K (w zakresie sprzedaży za dany        
miesiąc) – w przypadku Beneficjentów, będących czynnymi       
podatnikami VAT rozliczającymi się kwartalnie;  

c) przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w         
rozumieniu ustawy CIT albo przychód z działalności w        
rozumieniu ustawy PIT, stanowiące podstawę do      
obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku          
do Beneficjentów: (i) będących czynnymi podatnikami VAT       
wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów,       
którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą       
obowiązkiem VAT marży), (ii) będących czynnymi      
podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo, (iii)      
świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT        
(zwolnienie przedmiotowe), (iv) niebędących podatnikami     
VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z       
VAT), oraz (v) rozliczających się ryczałtem od przychodów        
ewidencjonowanych; oraz  

d) kwotę wyliczoną przez Beneficjenta na podstawie       
wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do        
Beneficjenta korzystającego z karty podatkowej     
(niebędącego czynnym podatnikiem VAT). 

Definicja kosztów stałych 

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        
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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/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=1765
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=3420
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dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem    
rezerw na utratę wartości aktywów oraz      
uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych      
źródeł (otrzymana lub oczekiwana) LINK  

UWAGA! Według Regulaminu - wysokości     
Kosztów Stałych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r.          
do dnia 31 marca 2021 r. zostaną wykazane w         
oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle       
swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w        
chwili składania Wniosku dostępne są dane      
rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych     
lub rachunkowych MŚP za część tego okresu, MŚP        
zobowiązane jest wykazać wysokość Kosztów Stałych      
za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste. 

Pozostałe uwagi 

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. 

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! W razie gdyby prognoza spadku      
przychodów na okres styczeń- marzec 2021 była       
przeszacowana, konieczny będzie zwrot nadwyżki w      
stosunku do uprawnionej kwoty. Kwestia ta      
omówiona jest TUTAJ. 

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

źródło: gov.pl, pfr.pl 
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https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=3154
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=1364
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=1190
https://youtu.be/Elx6lZUNxuc?t=3676

