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DLA BIZNESU 

Wnioski PFR 2.0 - wątpliwości dotyczące 
przychodów oraz powiązań 

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.  

Jak pokazała praktyka proces składania wniosku      
rodzi wiele wątpliwości. Najwięcej z nich dotyczy       
kwestii obliczania przychodu oraz ewentualnego     
wykazywania powiązań między podmiotami. 

Istotny jest fakt, że podobnie jak w przypadku        
wniosków do pierwszej Tarczy PFR cały proces jest        
zautomatyzowany. Niezbędne dane odnośnie    
zatrudnienia pobierane są z rejestrów ZUS a       
finansowe z baz fiskusa. Co ważne nawet w        
przypadku otrzymania pozytywnej, lub częściowo     
pozytywnej decyzji z przyznaniem kwoty niższej niż       
ta, o którą wnioskowaliśmy wciąż mamy prawo       
złożyć odwołanie. 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. Odrzucone       
wnioski można składać ponownie bez ograniczeń,      
odwołania od pozytywnych, lub częściowo     
pozytywnych decyzji można złożyć wyłącznie     
dwukrotnie. 

BARDZO WAŻNE! Każdy bank może mieć różny       
wzór wniosku, a z używanych w nich ogólnych pojęć         
może nie wynikać wprost, które pola służą ustaleniu        
statusu MŚP i wymagają danych skonsolidowanych,      
a które wymagają danych jednostkowych podmiotu      
składającego wniosek. Dlatego wszelkie wątpliwości     
odnośnie konkretnych zapisów i pól we wnioskach       
najlepiej wyjaśniać bezpośrednio z bankiem. 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną bazę    
najważniejszych pytań i odpowiedzi zamieszczonych     
przez PFR, dotyczących poruszanego tematu: 

Co należy rozumieć przez pojęcie Przychodów?  

Przychody powinny być różnie określane w      
zależności od formy prawnej oraz przyjętego sposobu       
ewidencji księgowej i podatkowej, zgodnie z      
właściwymi przepisami prawa stosowanymi przez     
przedsiębiorcę. Poprzez Przychody, określone w     
Regulaminie, należy rozumieć:  

● wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną      
w deklaracji JPK V7M – w stosunku do        
beneficjentów będących czynnymi   
podatnikami VAT rozliczającymi się    
miesięcznie;  

● wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną      
w deklaracji JPK V7K (w zakresie sprzedaży       
za dany miesiąc) – w stosunku do       
beneficjentów, będących czynnymi   
podatnikami VAT rozliczającymi się    
kwartalnie;  

● 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,  

● kwotę wyliczoną przez beneficjenta na     
podstawie wystawionych faktur lub    
rachunków – w stosunku do beneficjenta      
korzystającego z karty podatkowej    
(niebędącego czynnym podatnikiem VAT). 
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Przychody są weryfikowane przez PFR we      
współpracy z Ministerstwem Finansów przed     
udzieleniem subwencji finansowej.  

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). 

Jak uwzględniać faktury zaliczkowe przy     
ustalaniu spadku Przychodów? 

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń     
wpływających na przyznanie subwencji i jej      
wysokość w ramach Programu są dane dotyczące       
Przychodów beneficjenta. We wniosku o przyznanie      
subwencji należy wskazać Przychody zgodnie z      
formą prawną oraz przyjętym sposobem ewidencji      
księgowej i podatkowej. Przedsiębiorca, który     
otrzymuje zaliczkę na poczet przyszłych dostaw lub       
usług, ma obowiązek wystawienia faktury     
zaliczkowej po każdorazowym otrzymaniu zaliczki.     
Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy      
towarów bądź wykonania usługi rodzi obowiązek      
podatkowy w zakresie VAT, nie jest natomiast       
opodatkowane podatkiem dochodowym. Obowiązek    
podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie       
otrzymania zaliczki, czyli jeszcze przed dokonaniem      
realnej sprzedaży, a fakt jej otrzymania powinien być        
potwierdzony wystawieniem faktury zaliczkowej. 

Czy fakturę, która nie została opłacona, należy       
doliczyć do spadku Przychodów?  

Faktura, mimo braku zapłaty, zasadniczo będzie      
stanowiła o spadku Przychodów, o ile zgodnie z        
odrębnymi przepisami będzie uprawdopodobniony    
brak zapłaty (np. brak zapłaty po upływie 90 dni od          
terminu płatności).  

Czy korekta deklaracji VAT zwiększająca/     
zmniejszająca wartość sprzedaży, złożona po     
wydaniu decyzji o wsparciu, będzie miała wpływ       
na tę decyzję?  

Jeżeli korekta deklaracji VAT spowodowałaby, że      
przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał decyzję     
negatywną, zaczął spełniać warunki do objęcia go       
Programem, to 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.     
Tego typu sytuacje mogą podlegać ocenie PFR. 

Czy we wniosku należy uwzględnić zatrudnienie,      
przychody i sumę bilansową właściciela, lub      
spółek zależnych wnioskodawcy? 

Określając status Mikrofirmy lub MŚP,     
wnioskodawca jest zobowiązany zweryfikować, czy     
zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji        
łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w       
ramach grup kapitałowych), które mogą mieć      
następujący charakter i w razie konieczności      
sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim      
powiązanych w następujący sposób: 

● w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada      
Przedsiębiorstwa Powiązane – do jego danych w       
zakresie liczby pracowników oraz rocznego     
obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości        
dane Przedsiębiorstw Powiązanych;  

● w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada      
Przedsiębiorstwa Partnerskie – do jego danych w       
zakresie liczby pracowników oraz rocznego     
obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane       
Przedsiębiorstw Partnerskich proporcjonalnie do    
procentowego udziału w kapitale lub prawach      
głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy         
udział)  

UWAGA! Kwestię tę reguluje dokładnie załącznik I       
do rozporządzenie komisji ue nr 651/14  

Jak powinien liczyć Przychody (dla ustalenia      
wysokości subwencji) przedsiębiorca prowadzący    
jednoosobową działalność gospodarczą, który jest     
jednocześnie wspólnikiem innej spółki?  
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Jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać subwencję na cele       
prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności     
gospodarczej, to wskazuje wysokość Przychodów z      
tej działalności, bez uwzględniania Przychodów     
spółek, w których przedsiębiorca jest     
wspólnikiem. Uzyskanie subwencji również na cele      
związane z działalnością spółek, których     
wspólnikiem jest przedsiębiorca, wymaga    
wystąpienia z odrębnym wnioskiem w imieniu tych       
spółek i wskazania wartości ich Przychodów. 

UWAGA! Jeszcze raz przypominamy każdy bank ma       
swój własny wzór wniosku. Z używanych w nich        
ogólnych pojęć może nie wynikać wprost, które pola        
służą ustaleniu statusu MŚP i wymagają danych       
skonsolidowanych, a które wymagają danych     
jednostkowych podmiotu składającego wniosek.    
Dlatego wszelkie wątpliwości odnośnie    
konkretnych zapisów i pól we wnioskach najlepiej       
wyjaśniać bezpośrednio z bankiem. 
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