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DLA BIZNESU 

Umorzenie subwencji z Tarczy PFR 1.0 - 
aktualne informacje 

Proces umarzania subwencji z Tarczy PFR      
1.0 jest już przygotowywany. Pierwsze     
rozliczenia rozpoczną się już 29 kwietnia.      
Według zapowiedzi proces ma być prosty,      
przyjazna dla przedsiębiorców i w pełni      
zdygitalizowany. Po zalogowaniu się w tym      
samym banku, w którym wypłacona była      
subwencja, przedsiębiorca znajdzie   
“oświadczenie” w formie elektronicznego    
formularzu, częściowo już wypełnionego, z     
wyliczoną przez PFR kwotą umorzenia. Po      
jego akceptacji i ewentualnym uzupełnieniu     
firma otrzyma (także online), decyzję o      
umorzeniu oraz harmonogram spłat    
pozostałej części subwencji. 

Warunki umorzenia subwencji 

Przypominamy, że pierwszy i podstawowy     
warunek to funkcjonowanie przedsiębiorstwa    
od momentu otrzymania subwencji bez okresów      
zawieszenia działalności, drugi to utrzymanie     
zatrudnienia, natomiast trzeci, tylko dla firm      
zatrudniających ponad 9 osób, to wykazanie      
straty. Wszystkie te dane PFR sprawdza w       
odpowiednich rejestrach i ZUS, natomiast stratę      
przedsiębiorca będzie wpisywał samemu. 

Maksymalna wysokość subwencji, która będzie     
podlegać zwrotowi to 100% udzielonej     
subwencji. Natomiast w przypadku utrzymania     
działalności gospodarczej oraz utrzymania    
zatrudnienia na poziomie 100%, zwrotowi     
będzie podlegać w większości minimum 25%      
subwencji.  

UWAGA! Firmy działające pod 54 kodami      
PKD, które skorzystały z Tarczy 2.0 uzyskają       
również dodatkowe 25% umorzenie    
subwencji z Tarczy 1.0. Oznacza to, że znaczna        

część firm z określonych branż w ogóle nie        
będzie musiała zwracać środków Tarczy     
Finansowej PFR. Aktualną listę 54 kodów PKD       
znajdą Państwo na stronie PFR. 

Należy również podkreślić, że istnieje     
możliwość, iż PFR zmieni warunki umorzenia      
zwrotu subwencji dla pozostałych branż w      
przypadku, gdy przychody przedsiębiorstwa    
spadły o więcej niż 75% (taki zapis ma swoje         
odzwierciedlenie bezpośrednio w Regulaminie).    
Niestety, z uwagi na sposób sformułowania tej       
informacji, ewentualna decyzja PFR będzie     
miała charakter uznaniowy.  

WAŻNE! Dokładne warunki umorzenia różnić     
się mogą nieznacznie w zależności od tego, którą        
wersję regulaminu oraz umowy    
zaakceptowaliśmy. Warunkami częściowego   
zwolnienia mikroprzedsiębiorcy z obowiązku    
zwrotu Subwencji Finansowej (maksymalnie do     
75% wartości subwencji) są między innymi:  

1) złożenie oświadczenia wraz z dokumentami      
potwierdzającymi stan zatrudnienia, 

2) spełnienie przez Beneficjenta ewentualnych     
innych zobowiązań określonych w Umowie     
Subwencji Finansowej.  

Czyli w przypadku mikroprzedsiębiorstw    
warunkami umorzenia jest utrzymanie    
działalności gospodarczej oraz utrzymanie    
odpowiedniego poziomu zatrudnienia i to     
właśnie te informacje będą podstawą rozliczenia      
subwencji finansowej. Natomiast warunkami    
częściowego zwolnienia małych i średnich     
przedsiębiorców z obowiązku zwrotu    
Subwencji Finansowej (maksymalnie do 75%     
wartości subwencji) są między innymi:  

1) złożenie oświadczenia wraz z dokumentami      
finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę    
na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan     
zatrudnienia,  
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2) spełnienie przez Beneficjenta ewentualnych     
innych zobowiązań, określonych w Umowie     
Subwencji Finansowej. 

W przypadku MŚP oświadczenie powinno     
zawierać dodatkowo informację o poniesionej     
skumulowanej stracie na sprzedaży.  

Czas na rozliczenie subwencji 

W większości przypadków umowa z PFR      
zobowiązuje Przedsiębiorców do rozliczenia    
subwencji w terminie dziesięciu dni roboczych      
od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia       
wypłaty subwencji.  

Przykładowo w przypadku gdy subwencja     
zostałaby wypłacona 29 kwietnia 2020 r. termin       
12 miesięcy upłynąłby 29 kwietnia 2021 r.       
Oznacza to, że od dnia następnego tj. od 30         
kwietnia jesteśmy uprawnieni do złożenia     
oświadczenia. Niemniej należy podkreślić, iż do      
okresu wliczają się jedynie dni robocze. Termin       
w tym wypadku upłynie więc dopiero 14 maja        
2020 r. (definicja dni roboczych zgodnie z       
programem przewiduje dzień inny niż sobota i       
niedziela, w którym banki są otwarte w celu        
prowadzenia zwykłej działalności).  

Sugerujemy nie czekać ze złożeniem     
oświadczenia na ostatnią chwilę. Trzeba też      
pamiętać, że w zależności od banku      
prawdopodobnie trzeba będzie dołączyć    
odpowiednie dla wielkości przedsiębiorstwa    
załączniki. Dokumenty powinny być złożone za      
pośrednictwem systemu bankowości   
elektronicznej dlatego warto też zawczasu     
skontaktować się z bankiem i ustalić jakie dane i         
załączniki mogą być potrzebne. 

UWAGA! W przypadku braku złożenia     
oświadczenia w terminie PFR będzie mógł      
żądać zwrotu subwencji w pełnej wysokości.      
Przestrzegamy o konieczności uważnej    
weryfikacji, kiedy przypada ww. termin dla      

Państwa, tak aby nie narazić się na poważne        
ryzyko zwrotu całości subwencji. Natomiast fakt      
ten również pozostaje w kwestii uznaniowości i       
dopiero praktyka pokaże czy mechanizm ten      
będzie przez PFR faktycznie stosowany.  

UWAGA! Aby PFR wydał decyzję o umorzeniu,       
przysłane oświadczenie/formularz z banku    
należy zaakceptować. Nawet jeśli    
przedsiębiorca nie będzie zgadzał się z decyzją       
PFR dotyczącą wielkości umorzenia będzie     
zobligowany do spłaty rat zgodnie z      
harmonogramem. Każdy kto będzie uważał, że      
umorzenie powinno być większe będzie mógł      
założyć postępowanie wyjaśniające. 

Spłata nieumorzonej części subwencji 

W większość zawartych umów zawarta była      
informacja o tym, że spłata subwencji następuje       
w 13 miesiącu, licząc od pierwszego pełnego       
miesiąca od dnia wypłaty subwencji. Kwota      
będzie spłacana w 24 równych,     
nieoprocentowanych ratach. Co istotne    
również w ramach decyzji PFR o wysokości       
spłaty, powinien zostać udostępniony    
harmonogram spłaty. Firmy, które dostały     
wsparcie w maju rozpoczną spłatę     
nieumorzonej części subwencji dopiero od 25      
lipca.  

WAŻNE! Pamiętajmy, że to zawarta przez nas       
umowa subwencji finansowej określa w     
szczególności warunki oraz tryb zwrotu i      
rozliczenia Subwencji Finansowej w konkretnym     
przypadku. W części późniejszych umów     
wymóg rozliczenia subwencji w ciągu 10 dni       
roboczych może nie występować dlatego warto      
dokładnie sprawdzić umowę w tym punkcie. 

źródło: pfr.pl,izba.info 
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