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DLA BIZNESU 

Zbliża się termin na zawarcie umowy o 
zarządzanie PPK dla mniejszych 

podmiotów  

Od 1 stycznia trwa ostatni etap wprowadzania       
pracowniczych planów kapitałowych (PPK).    
Dotyczy on wszystkich firm zatrudniających do      
19 osób oraz jednostek sektora finansów      
publicznych. Czasu jest coraz mniej gdyż termin       
na zawarcie umowy o zarządzanie PPK mija       
23 kwietnia.  

Przypominamy, że małe i mikro firmy mają takie        
same obowiązki, jak wcześniej miały duże      
podmioty. Jedynie mikrofirmy mogą zwolnić     
się z obowiązku tworzenia PPK w przypadku,       
gdy wszystkie osoby zatrudnione w danym      
przedsiębiorstwie złożą deklarację rezygnacji    
z PPK. Za mikroprzedsiębiorcę, dla celów      
ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w        
co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat        
spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał     
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz      
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży      
towarów, wyrobów i usług oraz z operacji       
finansowych nieprzekraczający równowartości w    
złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów       
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z       
tych lat nie przekroczyła równowartości w      
złotych 2 milionów euro. 

UWAGA! Zwolnienie dla mikrofirm    
obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba       
zatrudniona złoży przedsiębiorcy wniosek o     
dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w        
którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę,    
która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do       
PPK. To oznacza, że jeśli chociaż jedna       
zatrudniona osoba zmieni zdanie albo nowy      
pracownik zechce oszczędzać na emeryturę w      
PPK, pracodawcy dojdą nowe obowiązki.     
Należy pamiętać, że za zniechęcanie     
pracowników do PPK grożą sankcje.  

Wybór instytucji finansowej 

W pierwszej kolejności pracodawca musi     
wybrać instytucję finansową, która będzie     
prowadziła PPK jego pracowników. Przepisy     
nakazują pracodawcy dokonanie tego wyboru     
w porozumieniu z zakładową organizacją     
związkową, a jeśli takiej nie ma w danym        
podmiocie, to w porozumieniu z reprezentacją      
osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie     
przyjętym w danym przedsiębiorstwie. 

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w       
którym pracodawca jest zobowiązany do     
zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie      
zostanie osiągnięte porozumienie, pracodawca    
sam wybiera instytucję finansową, mając na      
względzie najlepiej rozumiany interes osób     
zatrudnionych. Należy jednak pamiętać że     
istnieje obowiązek podjęcia próby porozumienia     
i konsultowania z pracownikami wyboru     
instytucji. Wybór ten trzeba udokumentować.     
Umowa o zarządzenia PPK powinna być zawarta       
w postaci elektronicznej, umożliwiającej    
ewentualny wydruk. 

Umowa o prowadzenie PPK 

Po umowie o zarządzanie pracodawca musi      
zawrzeć kolejną umowę o prowadzenie PPK.      
Najmniejsze firmy mają na to czas najpóźniej       
do 10 maja 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK         
pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz       
wszystkich osób, których dotyczy obowiązek     
PPK (poza tymi, którzy złożyli deklarację      
rezygnacji z dokonywania wpłat) albo które mają       
prawo do oszczędzania w tym programie i chcą z         
niego skorzystać. Na liście do PPK mogą znaleźć        
się osoby, które są między 18. a 55. rokiem         
życia, otrzymują wynagrodzenie podlegające    
ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz     
obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce. W     
przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie        
ukończyły 70. roku życia, umowa o      
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prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie     
na ich wniosek. 

W maju rusza czas rozliczeń Tarczy 
Finansowej PFR  

29 kwietnia ubiegłego roku ruszyły nabory do       
Tarczy finansowej PFR 1.0. W jej ramach       
przedsiębiorcy mogą otrzymać do 75 proc. (lub       
w przypadku niektórych branż nawet 100%)      
umorzenia otrzymanej subwencji. Zgodnie z     
zasadami Programu mikrofirmy otrzymują 25     
proc. umorzenia za utrzymanie się na rynku       
przez rok, a 50 proc. za utrzymanie       
zatrudnienia na niezmienionym poziomie. Z     
kolei małe i średnie firmy, chcąc uzyskać       
maksymalną wartość umorzenia, powinny    
kontynuować prowadzenie działalności przez    
kolejne 12 miesięcy od otrzymania wsparcia      
(25 proc.) i utrzymać średni stan zatrudnienia       
(25 proc.), a także udokumentować     
poniesienie strat na sprzedaży w ciągu dwóch       
lat (kolejne 25 proc.). 

UWAGA! Sankcją niedochowania niektórych z     
obowiązków może być konieczność zwrotu całej      
przyznanej subwencji, dlatego już teraz warto      
sprawdzić kiedy dostało się subwencję i      
pilnować tego terminu.  

Według większości z podpisanych przez Państwa      
regulaminów, PFR podejmie decyzję o     
wysokości zwrotu subwencji finansowej na     
podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji     
finansowej, złożonego przez beneficjenta w     
terminie 10 dni roboczych od upływu 12       
miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji      
finansowej. W przypadku niezłożenia w     
terminie oświadczenia o rozliczeniu subwencji     
finansowej, beneficjent będzie zobowiązany    
zwrócić ją w całości. 

Przypominamy! Do końca ubiegłego roku     
każdy beneficjent zobowiązany był dostarczyć     
do banku (przez bankowość elektroniczną), za      

pośrednictwem którego została mu wypłacona     
subwencja, oświadczenie o zgodności danych, a      
w przypadku, gdy wniosek składała osoba inna       
niż beneficjent lub jego ujawniony w KRS       
reprezentant, dokumenty potwierdzające, że    
osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła      
oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu      
przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentacji     
(lub potwierdzenie beneficjenta dokonania tych     
czynności w formie oświadczenia).  

Konieczność zwrotu całej przyznanej subwencji     
powstanie także w przypadku nieprawidłowego     
wydatkowania otrzymanych środków   
finansowych. Jako przykład można wymienić:     
dokonywanie płatności do właścicieli lub     
podmiotów powiązanych albo sfinansowanie ze     
środków pomocowych nabycia udziałów. 

WAŻNE! Nieumorzoną (pozostałą) kwotę    
subwencji przedsiębiorcy będą zwracać w 24      
równych miesięcznych ratach od 13 miesiąca      
kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego     
miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia     
subwencji finansowej. 

UWAGA! Niewykluczone jest, że PFR we      
współpracy z bankami uruchomi specjalny     
system, który automatycznie wyliczać będzie     
wysokość należnego umorzenia m.in. na     
podstawie raportów z ZUS, KAS i innych       
instytucji.  

źródło: prawo.pl 
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