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DLA BIZNESU

Od soboty wprowadzone zostaną nowe
obostrzenia

Od soboty 27 marca wracają nowe
obostrzenia dla biznesu w całej Polsce. Oto
lista nowych restrykcji:

● zamknięte zostają sklepy meblowe i
budowlane powyżej 2000 metrów
kwadratowych (Hurtownie i składy
budowlane będą dostępne, zakaz dotyczy
tylko sprzedaży detalicznej;

● zamknięte zostaną salony urody,
zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie;

● działalność obiektów sportowych
ograniczona wyłącznie do sportu
zawodowego, zamknięte zostaną między
innymi korty tenisowe i ścianki
wspinaczkowe;

● placówki handlowe, targ, poczta: 1
osoba na 15 metrów kwadratowych w
sklepach do 100 metrów kwadratowych,
1 osoba na 20 metrów kwadratowych w
sklepach powyżej 100 metrów
kwadratowych;

● obiekty kultu religijnego: max. 1 osoba
na 20 metrów kwadratowych przy
zachowaniu odległości minimum 1,5
metra oraz obowiązku zakrywania ust i
nosa;

UWAGA! Ważną informacją jest fakt, że
zamknięte zostaną również przedszkola i
żłobki, (opieka ma być zapewniona dla dzieci
medyków i służb porządkowych). Na konferencji
prasowej zapewniono, że zasiłek opiekuńczy
ma być przedłużony na podobnych zasadach i
dotyczyć rodziców najmłodszych dzieci.

Pozostałe restrykcje pozostają aktualne

Nadal, zamknięte pozostają lokale
gastronomiczne. Mogą jedynie prowadzić
sprzedaż na wynos. Podobnie siłownie, kluby
fitness, wesołe miasteczka, sale zabaw, parki
rozrywki. Wciąż nie można prowadzić
działalności związanej z organizacją, promocją
lub zarządzaniem imprezami, czyli targów,
wystaw, kongresów, konferencji i spotkań.
Ponadto po krótkim okresie otwarcia, od soboty
20 marca ponownie zamknięte są sklepy
odzieżowe i AGD w galeriach handlowych,
hotele, kina, teatry, baseny, sauny, solaria, salony
masażu. Aktualnie w galeriach będą mogły
działać tylko m.in.: sklepy spożywcze, apteki i
drogerie, salony prasowe i księgarnie.

Wciąż można się odwołać od
negatywnej decyzji z Tarczy PFR 2.0

Do Polskiego Funduszu Rozwoju wpłynęło już
54 200 wniosków o subwencję z tarczy
finansowej PFR 2.0. Aż 7,7 tysiąca firm dostało
jednak decyzje odmowne. Często przyczyną
odmowy były rozbieżności z danymi w ZUS,
CEIDG, Krajowego Rejestru Sądowego i
posiadanie nie zaktualizowanego kodu PKD.
Przypominamy, że do końca marca wciąż
można składać odwołania, a warto, gdyż jak
wynika ze statystyk, większość odwołań jest
przez PFR uznawanych.

Zgodnie z regulaminem programu Tarcza
Finansowa PFR 2.0 złożenie odwołania możliwe
jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca otrzymał
tylko część z wnioskowanej przez niego kwoty
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lub otrzyma całą wskazaną we wniosku kwotę,
ale z okoliczności wynika, że mógł wnioskować
o wyższą. Z danych wynika, że warto się
odwoływać. Do tej pory do PFR wpłynęło 1760
odwołań (po decyzji częściowo pozytywnej), z
czego 858 zostało rozpatrzonych pozytywnie i
przyznana została pełna kwota subwencji.

UWAGA! Odwołanie składa się za pomocą tego
samego banku i systemu bankowości
elektronicznej, do której składało się wniosek.
Warto przed złożeniem odwołania wyjaśnić z
urzędami (urząd skarbowy/ZUS) wszelkie
nieścisłości, które skutkowały obniżeniem kwoty
wsparcia. Jeśli jednak odwołanie nie zadziała
(można je złożyć tylko dwa razy) warto najpierw
skorzystać z procedury wyjaśniającej, która co
do zasady jest przewidziana dla przedsiębiorców,
którzy  wsparcia w ogóle nie dostali.

WAŻNE! W przypadku odmowy przyznania
subwencji beneficjent jest uprawiony do
zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku z
wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności, pod
warunkiem udokumentowania różnic pomiędzy
treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem
faktycznym. Odpowiedź udzielona
beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w
ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR
jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania
się od niej. Jak wyjaśnia PFR, w ramach
postępowań wyjaśniających wpłynęło już 2600
wniosków, z czego rozpatrzonych zostało już ok.
1800 w tym około 60 proc. pozytywnie.

Przypominamy, że aby uzyskać wsparcie
trzeba mieć jeden z 54 kodów PKD
wymienionych w regulaminie, wpisany do
CEIDG lub KRS (w zależności od formy

prawnej przedsiębiorcy), wpisanych w dacie 31
grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku oraz
złożenia wniosku. Przy czym na każdą z tych dat
może być to inny kod PKD mieszczący się w
puli kodów dopuszczonych.

UWAGA! Jak wynika z danych PFR to właśnie
kod PKD jest najczęściej powodem odrzucania
wniosku. Niestety wielu przedsiębiorców ma
tzw. stare kody, bo zakładali działalność przed
2007 rokiem. Przykładowo przed 2007 roku
restauracje określał kod 55.30A, a po 2007 roku
56.10A. Zatem przedsiębiorcy, którzy
zakładali firmy przed 2007 roku i nie
zaktualizowali kodu PKD powinni jak
najszybciej złożyć wnioski o postępowanie
wyjaśniające. PFR zapewnia, że wszystkim tym
osobom wychodzi na przeciw i uwzględnia kody
archiwalne. Także firmy, które jako kod
dominujący wskazały cały dział, przez co ich
wniosek został odrzucony, nadal mogą liczyć na
wsparcie. W komunikacie z 2 lutego 2021 roku
PFR wyjaśnił, że uznaje warunek posiadania
kodu PKD za spełniony, gdy przedsiębiorca
ujawnił kod PKD na poziomie wyższym niż
podklasa. Tyle, że mimo to, zdarzają się z tego
powodu odmowy. Warto więc być uważnym i w
razie wątpliwości zgłaszać odwołania.
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