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DLA BIZNESU 

PFR zapowiedział Tarczę Finansową 2.0 

Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu     
Rozwoju, zapowiedział, że PFR finalizuje prace      
nad nowym programem skierowanym do małych i       
średnich przedsiębiorców z branż, które     
najbardziej ucierpiały w związku z drugą falą       
pandemii koronawirusa. Jest to jeden z 10       
instrumentów przedstawionych przez premiera.  

WAŻNE! Budowana Tarcza Finansowa 2.0, ma być       
przeznaczona dla firm posiadających określone     
kody PKD. O tym, jakie konkretnie kody PKD będą         
uprawnione do skorzystania z Tarczy Finansowej 2.0,       
zadecyduje Rada Ministrów. - Obecnie takich kodów       
wstępnie wyselekcjonowanych jest ok. 30 a      
większość z nich zapewne pokrywać się będzie z        
tzw. Tarczą Branżową procedowaną obecnie w      
Senacie. 

Szczegóły działania Tarczy Finansowej 2.0 mają      
zostać ogłoszone po wysłaniu notyfikacji do      
Komisji Europejskiej. PFR planuje jeszcze w tym       
tygodniu wysłać regulamin tarczy do Komisji      
Europejskiej. Na razie wiadomo, że będzie ona       
wzorowana na pierwszej tarczy finansowej, a zatem       
należy zadbać o zgodność danych z bazami ZUS i         
fiskusa.  

Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP 

PFR chce, aby firmy, które przejdą weryfikację, będą        
mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 70 proc.        
kosztów stałych nie pokrytych przychodami tych      
firm. Maksymalna wysokość pomocy może     
wynieść nawet 3 mln euro, czyli więcej niż przy         
pierwszej Tarczy Finansowej, gdzie było to 800 tys.        
euro. - Zarówno na cały program jak i na wyższą          
kwotę wsparcia zgodę musi wydać KE - podkreśla        
Marczuk. PFR planuje jednak, że elektroniczny      
nabór wniosków uruchomi w drugiej połowie      
stycznia 2021 roku. 

Podobnie jak w pierwszej tarczy finansowej      
przedsiębiorcy będą składali oświadczenia, w     
których przedstawią m.in. spadek obrotów czy      

liczbę zatrudnianych osób, a PFR zweryfikuje te       
oświadczenia z danymi z systemów publicznych      
takich jak np. urzędy skarbowe czy ZUS. Marczuk        
zaznaczył jednak, że w PFR prowadzone są już prace         
nad stworzeniem systemu informatycznego dla nowej      
tarczy. - System budowany jest na wzór tego, który         
wiosną uruchomiono do obsługi Tarczy Finansowej      
PFR dla MŚP. Źródłem finansowania tarczy      
finansowej 2.0 ma być ok. 14 mld zł z puli, która           
została do wykorzystania z pierwszej tarczy      
finansowej, a także nowa emisja obligacji PFR. Na        
pierwszą tarczę dla MŚP PFR mógł przeznaczyć 75        
mld zł, a wypłacił 61 mld zł. Warto przypomnieć, że          
w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok       
przewidziano dofinansowanie PFR kwotą 6 mld zł,       
właśnie po to, by obsłużyła pomoc dla       
przedsiębiorców.  

Nowe zasady umorzenia subwencji z pierwszej      
tarczy finansowej 

Z kolei notyfikacja zmian zasad umorzenia      
subwencji otrzymanych w ramach pierwszej tarczy      
finansowej ma umożliwić małym i średnim firmom z        
branż najbardziej dotkniętych II falą pandemii,      
umorzenie do 100 proc. otrzymanego już wsparcia.       
Pierwotnie maksymalnie mogło to być 75 proc. -        
Zmiana ta spowoduje, że przedsiębiorcy najbardziej      
dotknięci pandemią, czyli np. z branży      
gastronomicznej czy hotelarskiej będą mogli     
zatrzymać w całości to, co już otrzymali z PFR         
wcześniej - wskazał Marczuk.  

Warunkiem umorzenia ma być skumulowany     
spadek przychodów od marca 2020 r. do marca        
2021 r. o co najmniej 30 proc. Wiceprezes        
Marczuk zaznacza, że umorzenie będzie możliwe      
nawet, jeśli firmom nie udało się utrzymać       
zadeklarowanego wcześniej zatrudnienia, choć będą     
musiały dalej działać. Z zapowiedzi wiemy że nie        
będzie premiowana upadłość, czy zawieszenie     
działalności. Umorzenia mają ruszyć w styczniu      
2021 roku. 
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Dziesiątka dla biznesu 

Przypomnijmy! Na początku listopada premier     
Mateusz Morawiecki zapowiedział pakiet 10 działań      
antykryzysowych dla polskich firm. Są to: 

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i       
Średnich Przedsiębiorstw  

Przekazanie dla firm subwencji w ramach Tarczy       
Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w     
wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami      
kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek     
przychodów o 30 proc. względem tego samego       
okresu 2019 r. Rozwiązanie przeznaczone jest dla       
branż objętych restrykcjami sanitarnymi. 

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z       
Polskiego Funduszu Rozwoju 

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla Małych       
i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie     
skumulowany spadek przychodów od marca 2020      
r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.          
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych      
restrykcjami sanitarnymi. 

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla      
Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do        
31.06.2020 r. (wypłaty) 

Zmiana okresu liczenia szkód z powodu COVID-19       
w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec       
– sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021           
r. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP.       
Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm      
oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże. 

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją 

Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz       
gwarancji płynnościowych dla dużych firm.     
Konsultacje z Komisją Europejską możliwości     
dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla          
branż dotkniętych restrykcjami. Rozwiązanie    
przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami      
sanitarnymi, a także dla wszystkich branż. 

5. Dofinansowanie do zatrudnienia 

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu       
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w    
postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu      
pracy. UWAGA! W dostępnych obecnie materiałach      
rozwiązanie to oznaczone jest jako przeznaczone dla       
branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Na     
konferencji premiera i w materiałach dostępnych tuż       
po niej widniało jako instrument dla wszystkich       
branż. Można jednak przypuszczać że na nowej       
pomocy w tym zakresie mogą spodziewać się       
wyłącznie branże objęte restrykcjami.  

6. Przedłużenie postojowego 

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż     
objętych restrykcjami. 

7. Zwolnienie ze składek ZUS 

Przedłużenie zwolnienia ze składek na ZUS dla branż        
dotkniętych restrykcjami. 

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w      
ramach „Dotacji na biznes” 

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności       
średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć    
będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany        
jej aktualnego zakresu. Rozwiązanie przeznaczone     
jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi. 

9. Polityka drugiej szansy 

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie    
dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją     
przedsiębiorstw. Rozwiązanie przeznaczone dla firm     
w restrukturyzacji. 

10. Dofinansowanie leasingu 

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała     
koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż      
objętych restrykcjami sanitarnymi. 

PFR realizuje pierwsze trzy z dziesięciu punktów. 
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UWAGA! Większość z przedstawionych wyżej     
instrumentów już działa, a rząd jedynie przedłuży ich        
funkcjonowanie lub wprowadzi punktową pomoc dla      
branż znacząco dotkniętych przez epidemię.  

źródło: gov.pl, prawo.pl 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 


