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DLA BIZNESU 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - podsumowanie 

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę     
Finansową 2.0. Celem programu jest pomoc      
finansowa dla firm z 45 branż, które musiały        
ograniczyć lub zawiesić działalność Warunki, jakie      
trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie różnią się w        
zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu       
spadku przychodów. Wnioski, podobnie jak w      
przypadku pierwszej Tarczy finansowej, dostępne są      
przez bankowość elektroniczną w wybranych     
bankach.  

W zeszłym tygodniu opublikowany został Regulamin      
wsparcia będący głównym dokumentem    
określającym szczegółowe zasady pomocy.    
Wszystkich zainteresowanych pomocą zachęcamy do     
rozstrzygania wątpliwych kwestii na jego podstawie.  

Poniżej jeszcze raz przypominamy Państwu warunki      
programu. 

Tarcza Finansowa  dla mikrofirm  

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. 

Obliczenie subwencji finansowej dla Mikrofirmy     
odbywa się wg poniższych zasad:  

● 18 tys. zł na pracownika (etat) przy spadku        
obrotów <30%,60%), 

● 36 tys. zł na pracownika (etat) przy spadku        
obrotów <60%,100%>.  

Dla wartości mniejszych niż 1 etat wartości są        
proporcjonalnie wyliczane wg. wzoru:  

[wartość progu] * [etat], np. 18 tys. zł * 0,5 etatu = 9             
tys. zł.  

Maksymalna kwota finansowania dla Mikrofirmy to      
324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota       

finansowania na pracownika nie może być wyższa       
niż 36 tys. zł. Należy także pamiętać, iż suma         
finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy       
Finansowej 2.0 na pracownika nie może być wyższa        
niż 72 tys. zł.  

Tarcza Finansowa  dla MŚP 

Subwencja finansowa udzielana jest do wysokości      
70% Kosztów Stałych. Wysokość kwoty subwencji      
finansowej określana jest na bazie deklarowanej      
przez beneficjenta wysokości Kosztów Stałych (za      
okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie        
rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń       
– marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych       
Kosztów Stałych). Kwota 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 XI 2020 r. a III 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 listopad 2020 –       
kwiecień 2021 r.: 

● strata brutto obliczana jest z wyłączeniem      
rezerwy na aktywa, 

● strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane     
z innych źródeł. 

Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy       
Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z         
zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego      
pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł, a        
maksymalna kwota finansowania z Tarczy     
Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w         
sumie przekroczyć 144 tys. zł na jednego       
pracownika. 
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WAŻNE! Przedsiębiorca będzie uprawniony do     
rekompensaty Kosztów Stałych tylko za okresy      
kwalifikowane (listopad-marzec) w których spadek     
względem obrotów z analogicznego okresu 2019      
wynosi co najmniej 30%. Prognoza Kosztów Stałych       
oraz wysokości obrotów za okres styczeń-marzec      
2021 r. będzie weryfikowana następczo jako warunek       
umorzenia subwencji finansowej.  

Zarówno Mikrofirmę, jak i MŚP, obowiązują      
następujące zakazy w wydatkowaniu 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. 

Termin składania wniosków i odwołań 

Wnioski o subwencję finansową są przyjmowane od       
15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Procedura          
odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1        
lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością          
przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r 

BARDZO WAŻNE! Odwołania można składać tak      
jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0 wyłącznie       
elektronicznie. Różnica polega na tym, że będzie je        
można składać nie tylko wtedy, gdy otrzymana kwota        
będzie niższa niż wnioskowana, ale również wtedy,       
gdy przedsiębiorca otrzyma całą wnioskowaną     
kwotę, ale z okoliczności wynika, że jego wniosek        
mógł opiewać na kwotę wyższą. Odwołania można       
składać od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

UWAGA! Jednym z warunków wejścia do Programu       
jest spadek obrotów gospodarczych o min. 30% w        

okresach: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020           
r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do           
31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do           
31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1          
października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

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). 

Pracownicy i zatrudnienie 

Na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy     
(Mikrofirma/MŚP) przez pracownika rozumie się     
osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę       
(w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem       
pracowników przebywających na urlopach    
macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich,   
wychowawczych lub zatrudnionych w celu     
przygotowania zawodowego.  

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji     
finansowej, za pracownika uważa się osobę      
fizyczną która, zgodnie z przepisami polskiego      
prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy       
oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do       
ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu      
zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej     
wysokości subwencji finansowej przysługującej    
przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia      
określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu        
pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą,     
niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w       
szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych,     
takich jak np. umowa zlecenia), oraz za którą        
przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia     
społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla       
potrzeb określenia maksymalnej wysokości    
subwencji finansowej.  

UWAGA! Jeśli firma zatrudnia na podstawie umowy       
o pracę wspólnika i został on zgłoszony przez firmę         
do ubezpieczeń społecznych, spełnia on definicję      
pracownika na potrzeby Programu. 
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Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu      
przedsiębiorcy ustala się na 31 grudnia 2019 r., a w          
przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę      
datę - na 31 lipca 2020 r. Na potrzeby ustalenia          
wysokości subwencji będzie brana pod uwagę liczba       
osób zatrudnionych na 30 września 2020 r. 

UWAGA! Zatrudnienie, które stanowi podstawę     
określenia kwoty subwencji finansowej dla     
Mikrofirmy w żadnym przypadku nie może być       
wyższe niż 9 pracowników w przeliczeniu na pełne        
etaty ( nawet w przypadku faktycznego zatrudniania       
większej liczby osób) 

Wsparcie a VAT 

We wniosku o subwencję spadek obrotów      
gospodarczych będzie dotyczył zasadniczo    
krajowych obrotów gospodarczych i będzie     
weryfikowany na podstawie danych    
zadeklarowanych w kraju (deklaracje VAT z innych       
krajów nie będą brane pod uwagę) 

WAŻNE! Jeżeli korekta deklaracji VAT     
spowodowałaby, że przedsiębiorca, który wcześniej     
otrzymał decyzję negatywną, zaczął spełniać warunki      
do objęcia go Programem, taki przedsiębiorca będzie       
mógł złożyć nowy wniosek. W przypadku korekty       
znacząco zwiększającej wartość sprzedaży, która     
spowoduje, że Beneficjent, który uzyskał wsparcie w       
ramach Programu, nie miałby do niego prawa lub        
uzyskałby wsparcie w niższej wysokości,     
przedsiębiorca może zostać zobowiązany do zwrotu      
całości/części kwoty otrzymanej subwencji.  

Przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami    
VAT powinni wziąć pod uwagę przychód z innych        
źródeł w rozumieniu ustawy CIT albo przychód z        
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy PIT,      
stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na      
podatek CIT lub PIT. Do przychodów rocznych oraz        
za dany miesiąc nie wlicza się natomiast zwrotów        
pożyczek – co do zasady nie stanowią one bowiem         
przychodu w rozumieniu ustawy CIT / ustawy PIT. 

 

Umorzenie wsparcia 

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w       
przypadku Mikrofirmy podlega całkowitemu    
umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia     
następujących przesłanek:  

● utrzymanie działalności gospodarczej na 31     
grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane      
prowadzenie działalności gospodarczej w    
okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję       
do 31 grudnia 2021 r. (w okresie od dnia         
złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec        
przedsiębiorcy nie może rozpocząć się     
likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja) oraz  

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

Średnie zatrudnienie w danym roku obliczane jest       
poprzez zsumowanie wszystkich stanów zatrudnienia     
z ostatnich dni miesięcy tego roku i podzielenie tej         
sumy przez 12. 

W przypadku MŚP subwencja finansowa podlega      
umorzeniu pod warunkiem spełnienia następujących     
przesłanek:  

● utrzymania działalności gospodarczej na 31     
grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane      
prowadzenie działalności gospodarczej w    
okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia        
2021 r. (w okresie od dnia złożenia wniosku do         
31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie       
może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub      
restrukturyzacja) oraz  

● rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji    
finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r.,        
jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.,         
przy czym nie ma możliwości rekompensaty      
Kosztów Stałych przekraczających otrzymane    
wsparcie.  

Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji      
finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych     
przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie      
subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji,      
gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe.       
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Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na      
podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów     
księgowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31          
marca 2021 r. 

UWAGA! Na potrzeby ustalenia warunków     
umorzenia subwencji dla MŚP nie bada się       
utrzymania poziomu zatrudnienia. 

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. 

„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). 

UWAGA! W świetle obecnie obowiązujących     
przepisów umorzona część subwencji stanowi dla      
przedsiębiorcy przychód do opodatkowania    
odpowiednio PIT lub CIT. Możliwość dokonania      
częściowego zwolnienia z podatku CIT/ PIT      
dokonanych umorzeń będzie analizowana przez     
Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR. 

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 

źródło: pfr.pl 
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