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DLA BIZNESU 
 

Dopłaty do odsetek z BGK - Aktualizacja listy 
banków 

 

Kolejne banki potwierdziły podpisanie umowy o      
współpracy z BGK dotyczącej realizacji programu dopłat       
do oprocentowania kredytów. Do banku ING dołączyły       
PKO, Pekao oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz        
z zrzeszonymi i współpracującymi bankami     
spółdzielczymi.  

Dokładną listę znajdziecie Państwo TUTAJ. 

Przypomnijmy! Fundusz Dopłat do Oprocentowania     
udziela dopłat do oprocentowania kredytów bankowych      
na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 r.         
dla przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora produkcji       
podstawowej produktów rolnych, którzy znaleźli się w       
trudnej sytuacji finansowej związanej z pandemią      
COVID-19.  

Dopłaty są stosowane do kredytów obrotowych      
odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych,      
w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności       
krótkoterminowej i średnioterminowej. 

Termin obowiązywania: 

● umowy kredytu lub aneksy zmieniające umowy      
kredytu na umowy kredytu z dopłatą ze środków        
Funduszu Dopłat do Oprocentowania mogą być      
zawierane do 31 grudnia 2020 r.; 

● dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12         
miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. 

Kryteria  ubiegania się o kredyt z dopłatami 

O udzielenie kredytu, do którego stosowana jest dopłata do         
oprocentowania, może ubiegać się przedsiębiorca, który      
łącznie spełnia następujące warunki: 

● na 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów        
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji 

● prowadzi działalność gospodarczą na terytorium     
Polski działalność w sektorze produkcji podstawowej      
produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej      

działalności po 1 lutego 2020 r. w związku z         
konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19; 

● nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy; 
● utracił płynność finansową rozumianą jako     

zdolność do spłaty w terminie wymagalnych      
zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności      
finansowej, w związku z konsekwencjami     
rozprzestrzeniania COVID-19. 

Tryb i warunki przyznawania kredytu z dopłatami 

● wniosek o udzielenie kredytu z dopłatami      
przedsiębiorca składa do banku udzielającego     
kredytów z dopłatami, 

● do wniosku muszą być dołączone dokumenty      
potwierdzające utratę płynności finansowej lub     
zagrożenie utraty płynności finansowej oraz inne      
dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank,      
wynikające z jego wewnętrznych procedur, 

● bank zawiera umowę kredytu z przedsiębiorcą po       
podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej, 

Wysokość dopłaty 

Dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi      
kredytującemu i odpowiada: 

● 2 p.p. w przypadku MŚP, 
● 1 p.p. w przypadku innego przedsiębiorcy. 

Dopłata dotyczy wyłącznie oprocentowania kredytu –      
nie może pomniejszać rat kapitałowych i jest wypłacana do         
kredytów, które nie mają zaległości w spłacie kapitału i         
odsetek. 

UWAGA! Pula środków na dopłaty jest ograniczona i        
wspólna dla wszystkich banków.  

Przypominamy również o możliwości pomocy w procesie       
ubiegania się o finansowanie ze strony naszego Działu        
Doradztwa Biznesowego:  

Maciej Knych  

e-mail: maciek.k@jesiolowscy.com.pl 

Tel. 784-691-892  
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Objaśnienia prawne Ministerstwa dotyczące 
pomocy z Tarczy Finansowej PFR 

 
W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców      
wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra      
Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie       
wykładni dotyczącej Programu rządowego „Tarcza     
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i       
średnich firm” Poniżej prezentujemy Państwu część z nich. 

Obroty w ujęciu wartościowym 

Pytanie 1: Czy przedsiębiorca u którego wystąpił spadek        
obrotów gospodarczych w ujęciu ilościowym w      
rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19, może        
ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach rządowego        
programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego     
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”? 

Odpowiedź 1: Przedsiębiorca wnioskujący o wsparcie w       
ramach Programu rządowego „Tarcza Finansowa     
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”        
nie mają możliwości wykazania ilościowego spadku      
przychodów. 

Pytanie 2: 

1. Na podstawie jakich danych finansowych     
przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie     
finansowe w ramach rządowego programu     
wsparcia „Tarcza Finansowa. Polskiego.    
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”       
powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych     
w ujęciu wartościowym w rozumieniu art. 5g ust.        
9 ustawy COVI D-19? 

2. Na podstawie jakich danych finansowych     
powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych     
w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVI D-19         
przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie     
finansowe w ramach rządowego programu     
wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu     
Rozwoju dla małych i średnich firm”,      
rozliczający się metodą kasową? 

3. Na podstawie jakich danych finansowych     
powinni wyliczać spadek. obrotów    
gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9       
ustawy COVID-19 przedsiębiorcy, ubiegający się     

o wsparcie finansowe w ramach rządowego      
programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego     
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”,       
rozliczający się kwartalnie? 

4. Na podstawie jakich danych finansowych     
powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych     
w rozumieniu arf. 15g ust. 9 ustawy C.OVlD-1•9        
przedsiębiorcy, ubiegający się• o wsparcie.     
finansowe w ramach rządowego programu     
wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu     
Rozwoju dla małych i średnich firm”,      
wystawiający faktury VAT marża? 

Odpowiedź 2: Poprzez przychody ze sprzedaży (obroty       
gospodarcze), określone w Regulaminie, należy rozumieć: 

1. sprzedaż towarów usług wykazaną w deklaracji      
VAT-7 – w stosunku do beneficjentów będących       
czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się     
miesięcznie; 

2. sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji       
VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub        
ewidencji JPK_VAT (w zakresie przychodu za      
dany miesiąc) — w stosunku do beneficjentów,       
będących czynnymi podatnikami VAT    
rozliczającymi się kwartalnie; 

3. przychód z innych źródeł (tzw. przychód      
operacyjny) w rozumieniu ustawy o CIT albo       
przychód, w rozumieniu ustawy o PIT,      
stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na      
podatek dochodowy – w stosunku do      
beneficjentów: 

● będących czynnymi podatnikami VAT    
wystawiającymi faktury VAT marża (w     
tym beneficjentów, którzy wykazali co     
najmniej – jedną fakturę objętą     
obowiązkiem VAT marży), – będących     
czynnymi podatnikami VAT   
rozliczającymi się kasowo, 

● świadczących tylko i wyłącznie    
czynności zwolnione z VAT (zwolnienie     
przedmiotowe), – niebędących   
podatnikami VAT (w tym beneficjentów     
zwolnionych podmiotowo z VAT), 

● rozliczających się ryczałtem od    
przychodów ewidencjonowanych, 
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4. kwotę oszacowaną przez beneficjenta na     
podstawie wystawionych faktur lub rachunków –      
w stosunku do beneficjenta korzystającego z karty       
podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem    
VAT). 

Minister Rozwoju wyjaśniła także, że w przypadku       
transakcji wymiany walut dokonywanych przez podmioty      
prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie      
i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich        
kupnie i sprzedaży (działalność kantorowa), za przychód       
ze sprzedaży należy uznać zrealizowany wynik w okresie        
miesięcznym. Wynik ten rozumiany jest jako różnica       
pomiędzy wartością sprzedaży danej waluty, a wartością       
zakupu danej waluty w tym miesiącu. 

Pracownicy na umowach cywilnoprawnych iu tzw.      
osoby współpracujące 

Pytanie 1: „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3          
rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy          
OSIR w związku art. 4 i 5 załącznika nr I do           
rozporządzenia 651/2014 w celu uzyskania subwencji      
finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o         
udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa      
Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”,        
do liczby pracowników zatrudnionych przez     
przedsiębiorcę wliczana może być osoba współpracująca w       
rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o SUS? (chodzi m.in. o           
małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci        
przysposobione przedsiębiorcy)” 

Odpowiedź 1: Zgodnie z postanowieniami rządowego      
Programu na potrzeby ustalenia statusu MŚP jako       
podmiotu uprawnionego do udziału programie (...), przez       
pracownika rozumie się wyłącznie osobę zatrudnioną na       
podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie         
uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich,      
ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i    
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Wobec      
powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć w ramach      
ogólnej liczby pracowników, ustalanej na potrzeby      
określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, osobę      
współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych     

pod kodem 0511 – pod warunkiem, że osoba ta jest          
jednocześnie pracownikiem w świetle powyższej definicji. 

Pytanie 2: Czy w świetle przepisów (...) uzyskania        
subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie       
ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza        
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i       
średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych      
przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba związana z        
przedsiębiorcą umową zlecenia? 

Odpowiedź 2: Na potrzeby określenia maksymalnej      
wysokości subwencji finansowej udzielanej    
mikroprzedsiębiorcom w ramach Programu za pracownika      
uważa się: osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami        
polskiego prawa pozostaje z beneficjentem w stosunku       
pracy oraz została zgłoszona przez beneficjenta do       
ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu      
zatrudnienia beneficjenta dla potrzeb określenia     
maksymalnej wysokości subwencji finansowej    
przysługującej beneficjentowi, z zastrzeżeniem, że stan      
zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar        
czasu pracy; lub współpracującą z beneficjentem,      
niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w       
szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych,     
takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), która była          
zgłoszona przez beneficjenta do ubezpieczenia     
społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla       
potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji     
finansowej przysługującej beneficjentowi. 

 

UWAGA! W ostatnim czasie zostały wydane trzy       
tematyczne objaśnienia. Ich pełną treść znajdą Państwo       
pod poniższymi linkami:  

1. Objaśnienie opublikowane 23 sierpnia 2020 
2. Objaśnienie opublikowane 24 sierpnia 2020 
3. Objaśnienie opublikowane 25 sierpnia 2020 

źródła : prawo.pl, rzecznikmsp.gov.pl 
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