ROZLICZANIE
ŚRODKÓW Z TARCZY
FINANSOWEJ PFR
Odpowiedzi na pytania[1] zadane przez uczestników
webinaru Rozliczanie Tarczy Finansowej PFR zorganizowanego
we współpracy z Konfederacją Lewiatan w dniu 18 lutego 2021 r.

[1] Pisownia pytań oryginalna

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

1. Mam pytanie czy do rozliczenia jako etat liczymy osoby przebywające na
urlopie bezpłatnym? Czy osoba, która przebywa na urlopie przez kilka
miesięcy ma być również wliczana jako pracownik?

Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym oraz osoby przebywające na urlopie
przez kilka miesięcy, na potrzeby obliczania wysokości subwencji finansowej i jej
umorzenia są uznawane za pracowników. W przypadku zaś określenia statusu
przedsiębiorstwa, ww. osoby nie mieszczą się w zakresie tego pojęcia
Warto zaznaczyć, że zgodnie z wyjaśnieniami PFR pojęcie „pracownik” na potrzeby:
– ustalenia statusu Mikrofirmy/Małego lub Średniego Przedsiębiorstwa oznacza
osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników
przebywających
na
urlopach
macierzyńskich,
ojcowskich,
rodzicielskich,
wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
– wyliczenia kwoty subwencji finansowej oznacza osobę fizyczną:
(i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku
pracy oraz na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy, na potrzeby
określenia kwoty subwencji finansowej, została zgłoszona przez pracodawcę do
ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
(ii) współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy
(w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych - np. umowy zlecenia), oraz
za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień
ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej
wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy.
2. Otrzymałem subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2. Kalkulując kwotę
straty przyjąłem spłatę zobowiązań jakie mam wobec Urzędu Skarbowego.
Czy dokonanie zapłaty tego zaległego podatku z środków uzyskanej
subwencji było prawidłowe i należał się 70% zwrotu tego kosztu?

Zgodnie z Regulaminem Tarczy 2.0 - tak.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z Regulaminem Tarczy 1.0 środki z Subwencji
Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na:
a) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń
Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych,
bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych
umów
o
podobnym
charakterze)
nieruchomości
wykorzystywanych
do
prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze
publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do

prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia
tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego
podmiotu; oraz
b) przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być
przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej.
Środki z Subwencji Finansowej nie mogą natomiast zostać przeznaczone na
płatności do właściciela ani do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem
Beneficjenta. Natomiast w Regulaminie Tarczy 2.0 wskazano, że środki z Subwencji
Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na pokrycie
kosztów prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej , w tym:
a) kosztów wynagrodzeń Osób Zatrudnionych przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem
ust. 2(a) Regulaminu Tarczy 2.0;
b) kosztów zakupu towarów i materiałów;
c) kosztów usług obcych;
d) bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
e) kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości
użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
f)
kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych; oraz
g) amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych
niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
W Regulaminie Tarczy 2.0 wyraźnie zastrzeżono, że środki z Subwencji Finansowej
nie mogą zostać przeznaczone na:
a) dokonywanie jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw i innych
podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych
pomiędzy Beneficjentem a Osobą Zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku
oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Osobie Zatrudnionej przez
Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek Osoby Zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z
umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z
Beneficjentem,
poza
wynagrodzeniem
podstawowym,
wynagrodzeniem
chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju
b) transfer środków pochodzących z Programu 2.0, pod jakimkolwiek tytułem
prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem;
c) przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów; oraz
d) finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni,
w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem
jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

3. Czy umorzona kwota subwencji będzie opodatkowana i na jakich zasadach?

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów (maj 2020 r.) kwota
umorzona subwencji podlega opodatkowaniu, przy czym należy ją rozliczać jak
pożyczkę. Sytuacja w przyszłości może ulec zmianie, gdyż w Ministerstwie
Finansów trwają prace w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania przychodu z
umorzenia subwencji.
4. Czy osoby na zleceniach tylko ze składką zdrowotną mają być liczone jako
etat?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, na potrzeby obliczania
wysokości subwencji finansowej i jej umorzenia, są uznawane za pracowników. W
przypadku zaś określenia statusu przedsiębiorstwa, ww. osoby nie będą uznawane
za pracowników (por. odpowiedź na pytanie nr 1).
5. Czy otrzymane dofinansowanie w ramach 40/40/20 jest opodatkowane?

Nie jesteśmy w stanie odnieść się do zadanego pytania z uwagi na jego wysoki
poziom ogólności. W zakresie opodatkowania, zgodnie z aktualnym stanowiskiem
Ministerstwa Finansów (maj 2020 r.), kwota umorzona subwencji podlega
opodatkowaniu, przy czym należy ją rozliczać jak pożyczkę. Należy mieć na
uwadze, że sytuacja może ulec zmianie, gdyż w Ministerstwie Finansów trwają
prace w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania przychodu z umorzenia
subwencji (por. odpowiedź na pytanie nr 3).
6. Czy tarcza 1.0 będzie umorzona - Taki są informacje prasowe. Na jakich
zasadach będzie realizowane to umorzenie?

Z uwagi na to, że uchwała w tym zakresie nie została jeszcze opublikowana, nie
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
7. Czy subwencje, które zostaną w firmie (po rozliczeniu) muszą być
zaksięgowane jako przychód firmy?

Tak. zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów (maj 2020 r.) kwota
umorzona subwencji podlega opodatkowaniu, przy czym należy ją rozliczać jak
pożyczkę. Należy mieć na uwadze, że w przyszłości sytuacja ta może ulec zmianie,
gdyż w Ministerstwie Finansów trwają prace w przedmiocie zwolnienia z
opodatkowania przychodu z umorzenia subwencji (por. odpowiedź na pytanie nr
3).

8. Przy wypełnianiu wniosku zaznaczyłam, że nie mamy powiązań. Czy to
poważny błąd? Dodam, że mimo powiązań status naszego przedsiębiorstwa
nie zmienia się (jesteśmy średnim przedsiębiorstwem)?

W naszej ocenie, jeżeli powiązania nie mają wpływu na status przedsiębiorstwa (nie
powodują jego zmiany np. z mikroprzedsiębiorstwa na małe lub średnie
przedsiębiorstwo), to fakt ich nieuwzględnienia przy składaniu wniosku nie
powinien być podstawą do zwrotu subwencji. Jednakże każdorazowo będzie o tym
decydował całokształt stanu faktycznego i okoliczności złożenia oświadczenia
przez przedsiębiorcę.
9. 3 spółki nie są powiązane kapitałowo, ale mają powiązania osobowe;
zarządy spółek twierdzą, że jak składali wniosek te przepisy dotyczące
powiązań nie były jasne; suma łącznej otrzymanej pomocy znacznie
przekracza kwotę 800.000,00 euro; czy zarządy mają rację nie oddając
nadwyżkę wraz z odsetkami? Czy jest jakaś linia obrony?

Do prawidłowej oceny sytuacji potrzebowalibyśmy bardziej szczegółowych
informacji. Zwracamy uwagę, że w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), również powiązania osobowe mogą
decydować o powiązaniu pomiędzy przedsiębiorstwami.
10. Jakie są warunki oraz tryb umorzenia w całości subwencji otrzymanej
przez MŚP w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Czy przedsiębiorca musi złożyć
wniosek o umorzenie subwencji? Czy musi złożyć jakieś dokumenty?

Na chwilę obecną PFR nie poinformowało oficjalnie o trybie i zasadach umorzenia
w całości subwencji otrzymanej przez MŚP. Uchwała w tej sprawie nie została
opublikowana (por. odpowiedź na pytanie nr 6).
Zgodnie z Regulaminem, PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków
umorzenia, których spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, mając
na uwadze indywidualną sytuację danego beneficjenta.
11. Czy są już parametry tarczy 2.0 dla dużych przedsiębiorstw ? czy wnioski
mozna będzie składać dopiero w kwietniu ?

Na tym etapie brak szczegółowych informacji dot. parametrów Tarczy 2.0. dla
dużych przedsiębiorstw. Jak wynika z informacji PFR, wnioski w ramach programu
będzie można składać za pomocą dedykowanego formularza aplikacyjnego po
formalnych uruchomieniu programu, w którym zachowany zostanie zwrotny
charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej, przy czym jak
wskazuje PFR, Tarcza 2.0. pozwoli na większą elastyczność pod względem okresu
finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu. Szczegółowe zasady

kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie
przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb dużego
przedsiębiorstwa.
12. Pytanie dot. TF 2.0: czy widomo jak będą traktowane rezerwy tworzone na
koniec roku 2020 - czy zostaną zaliczone do Kosztów Stałych?

Zdefiniowane na potrzeby Programu „Koszty Stałe” oznaczają stratę brutto
wnioskodawcy kwalifikującego się jako MŚP, tj.: ujemny wynik finansowy przed
opodatkowaniem, poniesioną w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31
marca 2021 r. i wykazaną przez wnioskodawcę kwalifikującego się jako MŚP w
rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku
wnioskodawców niesporządzających rachunku zysków i strat), z wyłączeniem
kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu
pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane
we wskazanym powyżej okresie) - chodzi tutaj o pomoc publiczną przyznaną na
podstawie Tymczasowych Ram Pomocy oraz na podstawie innych źródeł
pomocowych.
W praktyce powyższe oznacza, że na potrzeby wyliczenia wnioskowanej kwoty
subwencji finansowej wnioskodawca powinien, na podstawie dokumentów
księgowych, ustalić faktyczną stratę brutto osiągniętą w listopadzie i grudniu 2020
oraz prognozowaną stratę brutto w I kwartale 2021. Otrzymany wynik należy
skorygować o koszty aktualizacji wartości aktywów (poniesione i prognozowane)
oraz oczekiwaną pomoc publiczną, którą wnioskodawca otrzyma w I kwartale 2021.
W powyższej kalkulacji wnioskodawca kwalifikujący się jako MŚP powinien
uwzględnić wyłącznie dane za miesiące objęte Programem, tj.: XI-XII 2020 oraz I-III
2021 r. Wnioskodawca kwalifikujący się jako MŚP powinien pomniejszyć stratę
brutto o wszelką (i) pomoc publiczną, którą otrzymał na wydatki kwalifikowalne,
których poniesienie przypada w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
lub od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (okres kwalifikowany) - jeśli nie została
dotychczas ujęta w ewidencji księgowej, (ii) otrzymaną operacyjną pomoc
publiczną, która nie została spożytkowana przez wnioskodawcę do momentu
występowania o subwencję finansową w ramach Programu, ale będzie stanowiła
przychód wnioskodawcy w okresie kwalifikowanym oraz (iii) oczekiwaną przez
wnioskodawcę pomocą publiczną, która miałaby pokryć stratę brutto w okresie
kwalifikowanym.
Nie należy uwzględniać w kalkulacji „Kosztów Stałych” subwencji finansowej
otrzymanej przez wnioskodawcę od PFR w ramach Programu Tarczy Finansowej
dla MŚP 1.0 oraz Programu Tarczy Finansowej dla MŚP 2.0. Wynik powyższej
kalkulacji stanowią „Koszty Stałe” w rozumieniu programu.

13.
Dzień dobry. w sprawie rozliczania subwencji: strata gotówkowa na
sprzedaży netto - czy jest to strata ze sprzedaży poz. C RZS wariant
porównawczy czy strata netto (poz. J)?

Aktualnie brak jest precyzyjnego stanowiska PFR w tej sprawie. W praktyce, bazując
na stanowisku ekspertów ds. rachunkowości wydaje się, że w istocie chodzi o
ustalenie „straty netto” – z eliminacją wszelkich zabiegów bilansowych
niepowodujących przepływu środków pieniężnych, a nie „stratę netto ze sprzedaży”
ustaloną w rachunkowości gotówkowej, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to
spowodować brak możliwości umorzenia wsparcia. Strata gotówkowa na sprzedaży
za okres 12 miesięcy od złożenia wniosku to wynik sprzedaży netto obliczony o
amortyzację, rezerwy (jeżeli zostały rozpoznane w pozostałej działalności
operacyjnej, wynik z przeszacowania i sprzedaży środków trwałych (jeżeli został
rozpoznany w pozostałej działalności operacyjnej. Strata gotówkowa rozumiana
jest różnie dla różnych form prowadzenia rachunkowości – dla beneficjentów,
którzy prowadzą pełną rachunkowość gotówkową, strata to odzwierciedlona w
rachunku wyników strat na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności
kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży
aktywów. Dla beneficjentów rozliczających się na podstawie księgi przychodów i
rozchodów jest to kwota wykazanej straty. Dla rozliczających się na podstawie karty
podatkowej lub na ryczałcie, stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany
spadek przychodów ze sprzedaży.
14. Jak ma się tarcza 2.0 oraz limit 800 000 EUR/przedsiębiorstwo. Według
pozyskanych przez nas informacji limit zwiększony do 1.8 mln EUR nie jest
jeszcze obowiązujący, co oznacza, że w przypadku osiągniecia limitu przy
"pierwszej" tarczy, nie można starać się jeszcze o drugą (pfr 2.0). Czy Państwo
mają takką samą informacje, czy przy osiągnięciu limitu 800 000 przy pfr 1.0
mozna starać się już o 2.0?

1 lutego 2021 r. została opublikowana piąta zmiana Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (tzw. Tymczasowe Ramy). Jedną z
wprowadzonych zmian jest podwyższenie progu pomocy kryzysowej (np. limitu z
sekcji 3.1 z kwoty 800 000 euro do 1 800 000 euro). Jak jednak potwierdza UOKIK,
stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie, gdyż państwa
członkowskie zainteresowane wprowadzeniem takich zmian muszą notyfikować
Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych. Do czasu wydania przez
Komisję pozytywnej decyzji w tym zakresie, obecnie obowiązujące pułapy środków
pomocy kryzysowej oraz inne warunki udzielania tej pomocy, pozostają bez zmian.
W rezultacie zatem limit pomocy przyznawanej na gruncie Tarczy 2.0 jak i Tarczy
1.0 wynosi obecnie niezmiennie 800 000 euro (przy czym gdy wsparcie w ramach
programów jest łączone z innymi formami wsparcia względem beneficjentów
działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury, pomoc nie może przekroczyć
120 000 euro, a w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych - 100 000
euro).

15. Do jakiej wielkości po przecinku należy zaokrąglać liczbę skali redukcji
zatrudnienia oraz dane we wzorze (średnie liczby pracowników) ?

Wypełniając wniosek o subwencję z Tarczy Finansowej 2.0. należy wskazać wartość
z uwzględnieniem części etatów (ułamkowy stan zatrudnienia). Na potrzeby
ustalenia poziomu subwencji finansowej bierze się pod uwagę każdą osobę
spełniającą definicję tzw. „Osoby Zatrudnionej”, przyjętą dla celów Programu.
Zgodnie z powyższym – jeżeli przedsiębiorca zatrudnia dwie osoby na podstawie
stosunku pracy na pół etatu, to wówczas na potrzeby ustalenia poziomu subwencji
finansowej uznaje się, że mamy do czynienia z jedną „Osobą Zatrudnioną” na pełen
etat. Zgodnie ze stanowiskiem PFR wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą
(czyli może wynieść np. 1,75 etatu).
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, na warunkach urlopu
macierzyńskiego, ojcowskim, rodzicielskim albo wychowawczym traktowana jest
jak jeden etat (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były
zatrudnione na część etatu). Każda osoba współpracująca z przedsiębiorcą
traktowana jest jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzin na umowie
zlecenia).
16. Jak wygląda rozliczenie otrzymanej subwencji?

Rozliczenie otrzymanej subwencji, zgodnie z umową subwencyjną, należy złożyć za
pośrednictwem banku. Rozliczenie składane w formie oświadczenia, stanowi
podstawę tego rozliczenia. Treść oświadczenia będzie weryfikowana przez PFR,
m.in. w oparciu o dane pochodzące z rejestrów publicznych.
17. Do rozliczenia tarczy bierzemy średnia ilość pracowników przez okres
pełnych 12 miesięcy, jak rozliczyć
pracownik który odszedł
w połowie
miesiąca

Przy rozliczaniu należy brać pod uwagę wszystkich pracowników, którzy widnieją w
ZUS DRA według stanu na dany dzień jako pracownicy, niezależnie, czy są na
wypowiedzeniu. Należy pamiętać, że każde zwolnienie lub odejście z pracy
traktowane jest jako redukcja skali zatrudnienia, przy czym na potrzeby umorzenia
subwencji liczy się zatrudnienie średnioroczne a nie na określony dzień.
Średnioroczne zatrudnienie będzie wyliczane według następującego wzoru:
ś 𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑜𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 = [ 𝑚 1 + 𝑚 2 + 𝑚 3 + (… ) + 𝑚 12] / 12 gdzie m1 do m12 – odpowiada
liczbie tzw. „Osób Zatrudnionych” (zdefiniowanych w Regulaminie) na ostatni dzień
każdego miesiąca kalendarzowego.
Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie ze stanowiskiem PFR szczegółowe
informacje w zakresie rozliczenia Subwencji Finansowej przez MŚP nie zostały
jeszcze opublikowane zostaną przedstawione przez PFR nie później niż w terminie
do dnia 30 października 2021 r.

18. Czy to jest 0,5 etaty czy cały etat?

W sytuacji, gdy tylko jeden pracownik pracuje na 0,5 etatu traktujemy go jako
jednego pracownika. W przypadku większej liczby pracowników, pracujących w
niepełnym wymiarze godzin, końcówki etatów zaokrąglamy w górę (por.
odpowiedź na pytanie nr 15).
19. Jak należy rozliczać amortyzację przy rozliczaniu subwencji?

Amortyzacja jest brana pod uwagę w przypadku wyliczania straty gotówkowej na
sprzedaży za okres 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku, która jest wynikiem
na sprzedaży netto (przychody minus koszty powiększonym o amortyzację, rezerwy
(jeżeli zostały rozpoznane w pozostałej działalności operacyjnej), wynik z
przeszacowania i sprzedaży środków trwałych (jeżeli został rozpoznany w
pozostałej sprzedaży operacyjnej. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie ze
stanowiskiem PFR szczegółowe informacje w zakresie rozliczenia Subwencji
Finansowej przez MŚP zostaną przedstawione przez PFR nie później niż w terminie
do dnia 30 października 2021 r. – na chwilę obecną wyjaśnienia te nie zostały
jeszcze opublikowane.
20. Przy wypełnianiu wniosku zaznaczyłam, że nie mamy powiązań. Czy to
poważny błąd? Dodam, że mimo powiązań status naszego przedsiębiorstwa
nie zmienia się (jesteśmy średnim przedsiębiorstwem)

W naszej ocenie, jeżeli powiązania nie mają wpływu na status przedsiębiorstwa (nie
powodują jego zmiany np. z mikroprzedsiębiorstwa na małe lub średnie
przedsiębiorstwo), to fakt ich nieuwzględnienia przy składaniu wniosku nie
powinien być podstawą do zwrotu subwencji. Jednakże każdorazowo będzie o tym
decydował całokształt stanu faktycznego i okoliczności złożenia oświadczenia
przez przedsiębiorcę (por. odpowiedź na pytanie nr 8).
21. Czy do sredniej liczby pracowników ( do obliczenia skali redukcji
zatrudnienia) nalezy wliczać np. zleceniobiorców, którzy są zgłoszeni do
ubezpieczeń społecznych ale aktualnie na zarabiających z powodu Covid-19 i
występujących na deklaracjach ZUS z wynagrodzeniem '0' zł.

Tak. Zgodnie z wyjaśnieniami PFR tzw. Osoba Zatrudniona to osoba fizyczna:
i. 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,

ii. współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy
(w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowa
zlecenia), za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne.
Zgodnie z powyższym, w przypadku zleceniobiorców należy brać pod uwagę fakt
odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
22. Czy procedura wyjaśniająca to jest to samo co reklamacja?

Procedura wyjaśniająca potocznie nazywana jest także procedurą reklamacyjną.
Nie należy jej jednak mylić z administracyjną procedurą odwoławczą wynikającą z
Kodeks postępowania administracyjnego. W naszej ocenie ta ostatnia nie znajdzie
zastosowania do programu Tarczy Finansowej.
23. Jakie są możliwości działania w przypadku dużego przedsiębiorstwa,
które uzyskało odmowę udzielenia wsparcia bez szczegółowego wyjaśnienia,
braku odpowiedzi na prośbę o wyjasnienie? Czy można jakoś skarżyć sam
regulamin programu, który twierdzi że " procedura rozpoznawania tych
Wniosków nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji PFR o
przyznaniu lub odmowie przyznania Finansowania Programowego"?

Aby szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie musielibyśmy poznać stan faktyczny
sprawy. Jednakże, jak wskazywaliśmy podczas webinaru, przedsiębiorcy nie są
pozbawieni środków ochrony prawnej, a niezasadna odmowa udzielenia subwencji
może być oceniana, np. w ramach postępowania o zapłatę lub o ustalenie stosunku
prawnego. W ramach tych postępowań powinno mieć miejsce kwestionowanie
postanowień regulaminu.
24. Jak należy traktować osobę współpracującą, za którą odprowadza sie
qwszystkie składki na ZUS. W tarczy jest zapis, że osoba współpracująca
zatrudniona w firmie. Osoba współpracująca nie może być zatrudniona. Od
osoby zatrudnionej bylaby niższa składka na ZUS, niz przy osobie
współpracującej.

Takie osoby, na potrzeby obliczania wysokości subwencji finansowej i jej
umorzenia, są uznawane za osoby zatrudnione. W przypadku zaś określenia statusu
przedsiębiorstwa, ww. osób nie traktuje się jako pracownika. Wysokość składki nie
ma tutaj znaczenia.
25. Podłączam się do pytania o tzw zerowe RCA za zleceniobiorców którzy
akurat w danym miesiącu nie uzyskali dochodu, ale ich umowa zlecenie nie
zakończyła się formalnie i nadal są zgłoszeni do składek społecznych i są w
związku z tym wykazywani z zerem na deklaracji RCA. Czy są liczeni do liczby
pracowników czy nie. Infolinie ZUS i PFR mówią w tej sprawie sprzeczne
rzeczy. Według mnie jest to pracownik bo nigdzie nie jest napisane, że musi
uzyskiwać dochód w każdym miesiącu.

W naszej ocenie takie osoby, na potrzeby obliczania wysokości subwencji
finansowej i jej umorzenia są uznawane za osoby zatrudnione. W przypadku zaś
określenia statusu przedsiębiorstwa, ww. osób nie traktuje się jako pracownika.
26. Otrzymałam dwie subwencję, mam zatrudnioną jedną pracownicę na
pełen etat. Muszę ją zwolnić na jeden dzień, ponieważ pracownica skończyła
w zeszłym roku 60 lat i chce złożyć dokumentu, uprawniające ją do
otrzymania emerytury. Np. zwalniam ją 24.02.2021, 25.02.2021 ona składa
dokumenty w ZUS i 26.02.2021 zatrudniam ją na to samo stanowisko. Czy to
będzie miało wpływ na zwrot subwencji?

Przy rozliczaniu należy brać pod uwagę wszystkich pracowników, którzy widnieją w
ZUS DRA według stanu na dany dzień jako pracownicy, niezależnie, czy są na
wypowiedzeniu. Należy pamiętać, że każde zwolnienie lub odejście z pracy
traktowane jest jako redukcja skali zatrudnienia, przy czym na potrzeby umorzenia
subwencji liczy się zatrudnienie średnioroczne a nie na określony dzień.
Średnioroczne zatrudnienie będzie wyliczane według następującego wzoru:
ś 𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑜𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 = [ 𝑚 1 + 𝑚 2 + 𝑚 3 + (… ) + 𝑚 12] / 12 ,gdzie m1 do m12 –
odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego.
Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie ze stanowiskiem PFR szczegółowe
informacje w zakresie rozliczenia Subwencji Finansowej przez MŚP nie zostały
jeszcze opublikowane zostaną przedstawione przez PFR nie później niż w terminie
do dnia 30 października 2021 r.
27. Do rozliczenia tarczy bierzemy średnia ilość pracowników przez okres
pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca, jak rozliczyć pracownik który odszedł
z pracy w połowie miesiąca czy to jest 0,5 etaty czy zero etatu.

Przy rozliczaniu należy brać pod uwagę wszystkich pracowników, którzy widnieją w
ZUS DRA według stanu na dany dzień jako pracownicy, niezależnie, czy są na
wypowiedzeniu. Należy pamiętać, że każde zwolnienie lub odejście z pracy
traktowane jest jako redukcja skali zatrudnienia, przy czym na potrzeby umorzenia
subwencji liczy się zatrudnienie średnioroczne a nie na określony dzień.
Średnioroczne zatrudnienie będzie wyliczane według następującego wzoru:
ś 𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑜𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 = [ 𝑚 1 + 𝑚 2 + 𝑚 3 + (… ) + 𝑚 12] / 12 gdzie m1 do m12 – odpowiada
liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.
Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie ze stanowiskiem PFR szczegółowe
informacje w zakresie rozliczenia Subwencji Finansowej przez MŚP nie zostały
jeszcze opublikowane zostaną przedstawione przez PFR nie później niż w terminie
do dnia 30 października 2021 r. (por. odpowiedź na pytanie nr 17).

28. Średnie przedsiębiorstwo - ustalenie średniego zatrudnienia w celu
ustalenia wartości umorzenia. Za jaki okres mamy liczyć średnie zatrudnienie
jeżeli umowa została podpisana 04.05.2020 r. , środki pieniężne wpłynęły w
dniu 06.05.2020 r. Czy mamy wziąć pod uwagę okres 30.04.2020 - 31.03.2021
czy 31.05.2020 - 30.04.2021?

Zgodnie z Regulaminem Tarczy Finansowej 1.0, w przypadku utrzymania w okresie
12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego datę złożenia Wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej przez
małe lub średnie przedsiębiorstwo średniej liczby Pracowników (średnie
zatrudnienie), średnią liczbę pracowników liczy się od końca miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji
finansowej.
Czyli obliczamy średnie zatrudnienie od końca kwietnia 2020 roku do końca
kwietnia 2021 roku.
29. w jakiej deklaracji można zweryfikować zatrudnienie w danym miesiącu,
chodzi mi o to z skąd PFR będzie pobierał dane przy weryfikacji zatrudnienia z
DRA czy RCA?

PFR w opracowanych przez siebie pytaniach i odpowiedziach (Q&A) jako właściwy
do weryfikacji zatrudnienia w danym miesiącu wskazuje formularz ZUS DRA –
deklaracja rozliczeniowa.
30. Średnie przedsiębiorstwo - jak wyliczyć skumulowaną stratę netto jeżeli
sporządzamy rzis w wersji porównawczej? Na podstawie jakich danych
źródłowych wyliczamy tą wartość ?

Aktualnie brak jest precyzyjnego stanowiska PFR w tej sprawie. W praktyce, bazując
na stanowisku ekspertów ds. rachunkowości wydaje się, że w istocie chodzi o
ustalenie „straty netto” – z eliminacją wszelkich zabiegów bilansowych
niepowodujących przepływu środków pieniężnych, a nie „stratę netto ze sprzedaży”
ustaloną w rachunkowości gotówkowej, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to
spowodować brak możliwości umorzenia wsparcia. Strata gotówkowa na sprzedaży
za okres 12 miesięcy od złożenia wniosku to wynik sprzedaży netto obliczony o
amortyzację, rezerwy (jeżeli zostały rozpoznane w pozostałej działalności
operacyjnej, wynik z przeszacowania i sprzedaży środków trwałych (jeżeli został
rozpoznany w pozostałej działalności operacyjnej. Strata gotówkowa rozumiana
jest różnie dla różnych form prowadzenia rachunkowości – dla beneficjentów,
którzy prowadzą pełną rachunkowość gotówkową strata to odzwierciedlona w
rachunku wyników strat na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności
kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży
aktywów. Dla beneficjentów rozliczających się na podstawie księgi przychodów i
rozchodów jest to kwota wykazanej straty. Dla rozliczających się na podstawie karty
podatkowej lub na ryczałcie, stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany
spadek przychodów ze sprzedaży (por. odpowiedź na pytanie nr 13).

31. W jaki sposób formalny i techniczny rozliczyć otrzymaną subwencję? Jakie
dokumenty przygotować w przypadku potencjalnej kontroli/weryfikacji przez
PFR?

Rozliczenie subwencji co do zasady odbywać się będzie w oparciu o oświadczenie
przedsiębiorcy (por. odpowiedź na pytanie nr 84). Kwestia dokumentów
niezbędnych na potrzeby kontroli przez PFR była przez nas omawiana podczas
webinaru i w tym zakresie odsyłamy do naszej prezentacji.
32. czy za osoby na świadczeniach chorobowych lub urlopach bezpłatnych
powinno się składać 0 RCA żeby te osoby weszły do stanu zatrudnienia

Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym oraz osoby przebywające na urlopie
przez kilka miesięcy, na potrzeby obliczania wysokości subwencji finansowej i jej
umorzenia są uznawane za pracowników. W przypadku zaś określenia statusu
przedsiębiorstwa, ww. osoby nie mieszczą się w zakresie tego pojęcia (por.
odpowiedź na pytanie nr 1).
33. Czy moglibyście Państwo wyjaśnić meandry uznawania pomocy za pomoc
publiczną oraz możliwości jej kwalifikowania i kumulowania?

Staraliśmy się to uczynić podczas webinaru. Po bardziej szczegółowe pytania
zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.
34. Czy środki z subwencji PFR 2.0 można przeznaczyć na zakup środków
trwałych np. samochodu, który jest niezbędny do prowadzenia działalności
gospodarczej?

W Regulaminie Tarczy 2.0 wskazano, że środki z Subwencji Finansowej mogą
zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na pokrycie kosztów
prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej. Wydaje się więc, że z
zastrzeżeniem powyższych okoliczności zakup środków trwałych, np. samochodu,
można zaliczyć jako koszt prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej.
35. Dzień dobry, która liczba pracowników będzie brana pod uwagę przy
rozliczaniu wniosku liczba na którą dostano dofinansowanie czy liczba
pracowników wskazana we wniosku jako liczba zatrudnionych pracowników
na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku? skąd PFR
będzie pobierał dane o ilości zatrudnionych? czy zleceniobiorca który jest
zatrudniony w firmie ale w trakcie lockdownu nie uzyskiwał wynagrodzenia
jest zaliczany do liczby pracowników?

Zgodnie z treścią regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 podstawą do obliczenia kwoty
przypadającej do umorzenia jest stosunek utrzymania średniej liczby Pracowników
(średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku
do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę

złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej.
36.
Przy określaniu wysokości otrzymanej subwencji co w sytuacji jeśli
składki za osoby zatrudnione na dzień 30 września były zapłacone terminowo
ale 15 października i nie były opłacone we wrześniu gdyż od września dopiero
zostały zatrudnione ? Czy mimo zgłoszenia daną ilość osób do ZUS na dzień 30
września nie zostaną one wzięte pod uwagę gdyż składki za nie zostały
opłacone w kolejnym miesiącu ?

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej, Regulamin posługuje się
pojęciem Osoby Zatrudnionej, przez którą rozumie się osobę fizyczną:
i. 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,
ii. współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy
(w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowa
zlecenia), za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne
na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej
wysokości subwencji finansowej (por. odpowiedź na pytanie nr 21)..

W związku z powyższym decydujące dla określenia statusu Osoby Zatrudnionej
pozostającej w stosunku pracy jest zgłoszenie danego pracownika do ZUS.
Jednocześnie, z uwagi na podkreślaną przez sam PFR czasową możliwość
niezgodności danych posiadanych przez przedsiębiorców oraz ZUS spowodowaną
m.in. zgłaszaniem nowych pracowników, a która to może prowadzić do odmowy
przyznania wsparcia, sugerujemy kontakt z ZUS w celu potwierdzenia, czy dane
posiadane przez Państwa dotyczące stanu zatrudnienia na dzień określania
wysokości subwencji są tożsame z danymi w ZUS.
37. Ok, badanie statusu - bierzemy pod uwagę dane podmiotów powiązanych,
ale każdy podmiot występuje samodzielnie o subwencję na podstawie swoich
danych jednostkowych?

Przy założeniu, że grupa przedsiębiorstw powiązanych nie przekroczy łącznie limitu
800 tys. euro wskazanego w Tymczasowych Ramach, limit pomocy i status
przedsiębiorstw jest wspólny dla całej grupy przedsiębiorstw, natomiast wysokość
pomocy i warunki wsparcia określa się oddzielnie dla każdego z podmiotów.

38. Co w sytuacji, jeśli spółka powiązana sprzedaje 100% obrotów do spółki
matki, a matka na "zewnątrz"? Tak naprawdę obrót spółki córki zawiera się w
obrocie spółki matki. Matka też wystąpiła o subwencję na postawie swoich
obrotów. Czy to może zostać zakwestionowane?

W ramach Tarczy Finansowej wsparcie kierowane jest do podmiotów które zostały
dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Jeżeli spadek obrotów w obydwu spółkach
jest związany z COVID-19 (a nie został np. sztucznie wygenerowany), to wówczas w
naszej ocenie nie ma podstaw do kwestionowania takiego wsparcia.
39. Czy niezapłacone odsetki od otrzymanej subwencji stanowią nieodpłatne
świadczenie dla przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa podatkowego tj. CIT doliczenie wartości odsetek rynkowych do
przychodu?

Nie. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów świadczeniem, w przypadku
subwencji, jest ostateczna wartość umorzenia subwencji.
40. Na jaki okres jest limit?

Limit dotyczy pomocy przyznawanej na podstawie środków przewidzianych w
Tymczasowych Ramach. Komunikat ten nie określa wprost przedziału czasowego
dla limitu wsparcia (na wzór np. pomocy de minimis). Zgodnie jednak z
wyjaśnieniami PFR, w praktyce należałoby uwzględniać pomoc przyznawaną nie
później niż do daty granicznej, w ramach której może być udzielana pomoc
określona w sekcji 3.1.
41. Czy limit tam tymczasowej pomocy nie został czasem podniesiony z 800
do 1800 tys euro?

1 lutego 2021 r. została opublikowana piąta zmiana Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (tzw. Tymczasowe Ramy). Jedną z
wprowadzonych zmian jest podwyższenie progu pomocy kryzysowej (np. limitu z
sekcji 3.1 z kwoty 800 000 euro do 1 800 000 euro). Jak jednak potwierdza UOKIK,
stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie, gdyż państwa
członkowskie zainteresowane wprowadzeniem takich zmian muszą notyfikować
Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych. Do czasu wydania przez
Komisję pozytywnej decyzji w tym zakresie, obecnie obowiązujące pułapy środków
pomocy kryzysowej oraz inne warunki udzielania tej pomocy, pozostają bez zmian
(por. odpowiedź na pytanie nr 14).

42. Czy limit pomocy 800 tys. euro zawiera się na stronie SUDOP i to na nim
bazujemy przy wyliczaniu czy jest jeszcze jakaś pomoc (nie wymieniona na
stronie SUDOP) , którą powinniśmy doliczyć

Przedsiębiorcy nie mogą bazować wyłącznie na danych ze strony SUDOP. To na
przedsiębiorcach spoczywa ciężar obliczenia wszelkiej pomocy publicznej
wliczającej się do limitu. Zasady kumulacji pomocy z poszczególnych sekcji
Tymczasowych Ram oraz spis wszystkich polskich instrumentów pomocowych
związanych z COVID-19, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską
(zarówno na poszczególnych sekcjach Tymczasowych Ram, jak i bezpośrednio na
przepisach TFUE) jest dostępny na stronie UOKiK.
43. Przy wyliczeniu średniego zatrudnienia przy umorzeniu subwencji będą
wzięte pod uwagę osoby, które są zgłoszone do ZUS ale za które nie są
odprowadzane składki za kilka miesięcy, gdyż skorzystaliśmy z tarczy dzięki
której jesteśmy zwolnieni z ZUS ?

Takie osoby, na potrzeby obliczania wysokości subwencji finansowej i jej umorzenia
są uznawane za osoby zatrudnione. W przypadku zaś określenia statusu
przedsiębiorstwa, ww. osób nie traktuje się jako pracownika. Wysokość składki nie
ma tutaj znaczenia.
44. czy to prawda zwiększenie limitu nie następuje automatycznie i konieczna
jest
notyfikacja
Komisji
dot.
zmiany
obowiązujących
programów
pomocowych. To oznacza, że do czasu wydania przez Komisję pozytywnej
decyzji w tym zakresie, obecnie obowiązujące limity pozostają bez zmian??

Tak (por. odpowiedź na pytanie nr 14).
45. Czy wraz z rozliczeniem subwencji kasuje się limit 800 tys. euro?

Zgodnie z wyjaśnieniami UOKiK, wszystkie dane liczbowe dotyczące pomocy
muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub
innych opłat. Do monitorowania limitu bierze się bowiem pod uwagę wartość
nominalną danego środka pomocowego, np. dotacji, pożyczki, poręczenia,
gwarancji, subwencji finansowej (w przypadku umorzenia części subwencji albo
zwrotu pożyczki, wartość pomocy nie podlega korekcie).
Oznacza to, że niezależnie od tego, że część pomocy, np. subwencji finansowej czy
pożyczki będzie podlegała zwrotowi, do ustalenia przysługującego przedsiębiorcy
limitu 800/120/100 tys. euro bierze się pod uwagę pierwotną wartość pomocy, tj.
wartość nominalną udzielonej subwencji lub pożyczki

46. § 8 Przeznaczenie Subwencji Finansowej Regulamin PFR 2.0 czy jeśli
wydzieliłam sobie konto dla subwencji to do jakiego czasu nie mogę np.
wypłacać premii pracownikom? Czy do czasu kiedy wydam wszystkie środki
tam ulokowane? Czy mogę udzielić premii z innych środków?

W Tarczy 1.0 brak postanowienia zakazującego udzielania premii pracownikom.
Zakazane jest natomiast ponoszenie wydatków wskazanych w Regulaminie. Należy
wspomnieć, że zakaz, o którym mowa, pojawia się natomiast w Tarczy 2.0.
Rozliczenie subwencji powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od miesiąca, w
którym subwencja została wypłacona.
47. Czy są określone zasady ustalania średniej liczby pracowników przez
okres 12 miesięcy oraz liczby pracowników wg stanu na dzień 31.12.2019 r.? (do
obliczenia skali redukcji zatrudnienia).

Por. odpowiedź na pytanie nr 17. Zasady ustalania średniej liczby pracowników są
określone w Regulaminie. Ponadto PFR w przygotowanym przez siebie
Podręczniku udziela dodatkowych wyjaśnień.
48. Czy określamy wartość pomocy nominalną, czy wartość pomocy brutto.
W euro jest określona pomoc brutto. Wartość brutto jest wartością niższą. Czy
przeliczamy wartość w euro i wtedy ta pomoc jest nizsza.

Por. odpowiedź na pytanie nr 45. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej, równowartość pomocy w euro ustala się według
kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Jak wyjaśnia zatem PFR, badając, czy
pomoc udzielana w ramach Tarczy Finansowej mieści się w przysługującym limicie,
należy brać pod uwagę wartość pomocy w euro ustaloną na dzień udzielenia
pomocy, a nie złożenia wniosku o pomoc.
49.
Do rozliczenia tarczy bierzemy średnia ilość pracowników przez okres
pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca, czy osoby na zleceniu też są brane
pod uwagę jeśli nie osiągają minimalnego wynagrodzenia w stosunku do
umowy o pracę jak to jest liczone

Por. odpowiedź na pytanie nr 1. Takie osoby, na potrzeby obliczania wysokości
subwencji finansowej i jej umorzenia są uznawane za osoby zatrudnione, jednak
ww. osób nie traktuje się jako pracownika określenia statusu przedsiębiorstwa.
Wysokość składki nie ma tutaj znaczenia.
50. W ramach jakiej Sekcji Komunikatu KE jest notyfikowane wsparcie z
tarczy finansowej 1.0 a w jakiej 2.0?

Obie kategorie pomocy są przyznawane na podstawie Sekcji 3.1 Tymczasowych
Ram.

51.
Zrezygnowałem z Banku obsługującego umowę subwencji T 1.0 ze
względów ekonomicznych (wysokie koszty) i bezduszną obsługę. Na zakładkę
założyłem konto w innym Banku - nie ma przerwy w obsłudze bankowej wszystkie transakcje sa udokumentowane. Mam pełną dokumentacje operacji
na koncie w banku, z którego zrezygnowałem. Żadne inne warunki umowy nie
zostały naruszone. W przypadku zmiany Banku obsługującego subwencję PFR
może rozwiązać umowę i zażądać jej zwrotu. Jak tego uniknąć?

W tej kwestii należy skontaktować się bezpośrednio z PFR. Umowa subwencyjna
przewiduje procedurę zmiany, a umowa nie wyklucza zmiany banku.
52. Czyli od kiedy liczymy wsparcie? Np. 2006 roku?

Rozumiemy, że chodzi o wsparcie udzielane na podstawie Tymczasowych Ram. Na
potrzeby obliczeń wsparcia, nie uwzględniamy wszystkich środków pomocowych
uzyskanych kiedykolwiek przez przedsiębiorstwo, lecz w związku z COVID-19 (por.
odpowiedź na pytanie nr 42). Tytułem przykładu otrzymana w przeszłości pomoc
de minimis nie ma wpływu na wsparcie udzielone przez PFR.
53. Czy do wyliczenia czy przekroczyliśmy limit bierze się też pod uwagę
otrzymaną pomoc de minimis inną niż związaną z Covid-19?

Do przekroczenia limitu nie wlicza się pomocy de minimis. Szczegółowe
wyjaśnienia dotyczące kumulacji pomocy można znaleźć na stronie UOKiK.
54.
W jaki sposób należy się rozliczyć z otrzymanej subwencji w ramach
Tarczy 1.0? Jakie dokumenty będzie musiało złożyć przedsiębiorstwo? Jak
będzie to wyglądało od strony technicznej?

Rozliczenie otrzymanej subwencji, zgodnie z umową subwencyjną, należy złożyć za
pośrednictwem banku. Rozliczenie składane w formie oświadczenia, stanowi
podstawę tego rozliczenia. Treść oświadczenia będzie weryfikowana przez PFR,
m.in. w oparciu o dane pochodzące z rejestrów publicznych.
55. Jak rozpatrywane są różnice wynikające z przesunięcia czasowego między
zawarciem umów o pracę a deklaracjami ZUS. U nas 10 wypłacane są
wynagrodzenia za miesiąc poprzedni a w kolejnym miesiącu idzie za nie
deklaracja do ZUS. Mamy rozbieżność między liczbą faktycznie zatrudnionych
w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wniosek do PFR a deklaracjami.
PFR wziął dane z deklaracji a więc za dwa miesiące do tyłu. Jak to powinno
być ujęte przy rozliczaniu?

PFR weryfikuje dokumentację w oparciu o dane udostępnione przez ZUS, w tym
dane pochodzące ze składanych przez przedsiębiorców formularzy ZUS DRA. Jeżeli
stan faktyczny różni się od stanów widniejących w rejestrach ZUS, wówczas przy
składaniu oświadczenia należy wyjaśnić ww. rozbieżność.

56. Jak dokumentować fakt pokrycia wydatku/ kosztu ze środków subwencji?

Rekomendowane jest dokumentowanie wydatków przy pomocy dokumentów
księgowych, takich jak faktury i rachunki. Podstawą do kontroli może być w
szczególności historia rachunku bankowego, na który przelano subwencję.
Przedsiębiorcy nie powinni ponosić wydatków, które nie są dopuszczone w
regulaminie.
57. Nie było oddzielnego rachunku na subwencję PFR. Środki weszły na
rachunek z limitem kredytowym. w naszym zestawieniu rozliczyliśmy koszty
nie bankowe z PFR ale limit kredytowy nie był wykorzystany. Jak to dobrze
rozliczyć by nie było zastrzeżeń?

Por. odpowiedź na pytanie nr 56. Mimo że środki weszły na rachunek bankowy z
limitem kredytowym, nie wyklucza to prawidłowego rozliczenia.
58. Czy kwota subwencji w części nie wydatkowanej do 31 12 2020 jest
opodatkowana (w rocznym rozliczeniu CIT)?

Nie. Opodatkowaniu podlega jedynie kwota umorzenia subwencji, traktowana jako
przysporzenie. Por. odpowiedź na pytanie nr 3.
59. Czy mogę prosić o wskazanie miejsca, w którym w komunikacie Komisji
znajduje się ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy byli w złej sytuacji 31
grudnia 2019 roku?

W sekcji 3.1 pkt. 22 lit. ca komunikatu Komisji wskazano, że w drodze odstępstwa
pomoc
na
podstawie
Tymczasowych
Ram
można
przyznać
mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom (w rozumieniu załącznika I
do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych), które w dniu 31
grudnia 2019 r. już znajdowały się w trudnej sytuacji, pod warunkiem, że nie są one
objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa krajowego
oraz nie otrzymały pomocy na ratowanie ani pomocy na restrukturyzację. Wyjątek
ten wprowadzono do Tymczasowych Ram w postaci trzeciego uzupełnienia z dnia
29 czerwca 2020 r. Aktualne brzmienie Tymczasowych Ram jest dostępne na
stronie: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
60. W dniu dzisiejszym ,tj.18,02, zatrudniamy nowego pracownika na umowę
o pracę na czas określony 1 roku. Czy możemy uwzględnić go już za miesiąc
luty w liczbie osób zatrudnionych dla rozliczeni w PFR?

Tak, w opisanej sytuacji możliwe jest uwzględnienie nowego pracownika w liczbie
osób zatrudnionych.

61. Czy jeżeli w dniu otrzymania subwencji przedsiębiorca jest mikro a stanie
się małym to coś się zmienia?

Regulamin potwierdza, że jakakolwiek zmiana statusu spełniania przez
beneficjenta warunków programowych po dacie umowy subwencji finansowej nie
stanowi przesłanki do zmiany statusu spełnienia bądź niespełniania warunków
programowych ani, w okresie obowiązywania zawartej uprzednio umowy subwencji
finansowej, zawarcia przez niego nowej umowy subwencji finansowej bądź
złożenia przez niego nowego wniosku.
Przy czym jeżeli dojdzie do reorganizacji podmiotu (np. połączenia z inną spółką)
po zawarciu umowy subwencji, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do
niezwłocznego zawiadomienia PFR (por. odpowiedź na pytanie nr 77).
62. Pracownik na umowie zlecenia z tzw. pełnym ZUS jest liczony jako
zatrudniony na pełen etat. Czy niezależnie od czasu zatrudnienia w danym
miesiącu? I czy niezależnie od kwoty wynagrodzenia?

Por. odpowiedź na pytanie nr 1. Pozostałe czynniki (w tym m.in. wysokość składki,
czas współpracy) pozostają w tym kontekście bez znaczenia.
63. JAKIE SA TE LIMITY ?

Por. odpowiedź na pytanie nr 14.
64. Jeśli po podpisaniu umowy z PFR nastąpiła korekta roku/wyniku, to czy
trzeba to zgłosić?/W jaki sposób?

Tak, takie zmiany lub korekty należy zgłosić w oświadczeniu przedkładanym do
rozliczenia subwencji.
65. Czy jeżeli zatrudnimy nowego pracownika otrzymując także wsparcie z
PUP na prace interwencyjne, które jest także pomocą de minimis to ktoś
zakwestionuje wsparcie?

Zgodnie z informacją dostępną na stroni UOKiK, pomoc na prace interwencyjne nie
jest instrumentem pomocowym związanym z COVID-19 i nie była zatwierdzana na
podstawie Sekcji 3.1 Tymczasowych Ram. Pomoc ta polega na refundacji części
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia
społeczne, które ponosi pracodawca w związku z organizowaniem przez
pracodawcę prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych. Pomoc ta jest udzielana
zgodnie z ogólnymi warunkami dopuszczalności pomocy de minimis i może być
łączona ze środkami pomocowymi o których mowa w Tymczasowych Ramach (por.
odpowiedź na pytanie nr 42 i 52).

66.
Czy środki wydawane z subwencji musza być wydatkowane z tego
samego konta bankowego na który wpłynęła subwencja ?

Nie. Kwestia ta nie została narzucona w Regulaminach Tarczy 1.0. ani Tarczy 2.0.
Środki subwencji w związku z tym można przelać na inny rachunek firmowy. W
związku z brakiem wymogów co do jednej formy dokumentowania dokonanych
wydatków, przedsiębiorca będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z
subwencji w sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem np.
poprzez fakturę, odpowiednio zatytułowany przelew.
67. W jakim okresie mogą być wykorzystywane środki z subwencji T 1.0 i T
2.0? regulamin chyba nic na ten temat nie mówi...

W regulaminie nie określono maksymalnego okresu wykorzystania subwencji.
Zgodnie z wyjaśnieniami PFR, jeżeli w ciągu 12 miesięcy beneficjent nie wykorzysta
całości subwencji, nie będzie to miało wpływu na wysokość jej umorzenia.
68. W 5/2020 r właściciel zatrudniający 1 osobę otrzymał subwencję. W
02/2021 właściciel przechodzi na emeryturę ale nadal będzie prowadzić firmę i
pracownik będzie nadal zatrudniony. Czy właścicielowi grozi zwrot
subwencji?

Nie, przejście właściciela firmy na emeryturę nie warunkuje zwrotu subwencji w
przypadku, gdy działalność gospodarcza jest dalej prowadzona. Zwracamy uwagę,
że subwencja na podstawie postanowień załącznika nr 2 do Regulaminu Tarczy 1.0.
„Warunki umorzenia” podlega zwrotowi w całości jedynie w przypadku :
1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę;
2) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy;
3) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie
w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji –w kwocie stanowiącej 100%
wartości subwencji. Kwestia ta analogicznie uregulowana jest w § 5 ust. 13 oraz § 6
ust. 11 Regulaminu Tarczy 2.0.
69. Czy spółka musi wykazać wydatki przyznanej subwencji? co jeśli nie
wykorzystała środków przyznanej pożyczki
do wykonywania
bieżących
płatności?

Tak, wskazanie wydatków jest konieczne do prawidłowego rozliczenia subwencji
(por. odpowiedź na pytanie nr 56). Przedsiębiorca jest również zobowiązany do
wykazania sposobu wykorzystywania subwencji przed jej rozliczeniem – PFR jest
uprawniony do ewidencji i monitorowania sposobu wydatkowania środków. W tym
zakresie PFR może współpracować m.in. z bankami, instytucjami finansowymi, ZUS,
KIR, Ministrem Finansów, Ministrem Rozwoju, Krajowym Rejestrem Sądowym oraz
sądami powszechnymi. Subwencja może zostać wykorzystana wyłącznie na

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, o których mowa w § 7
pkt 1 lit. a) Regulaminu Tarczy 1.0, a także na przedterminową spłatę kredytów, z
tym zastrzeżeniem, że na ten cel może zostać przeznaczone maksymalnie 25%
kwoty subwencji.
70. Czy czynsz dla galerii handlowych będzie zaliczony?

Tak, może być zaliczony. Zgodnie z § 7 pkt 1 lit. a) Regulaminu Tarczy 1.0 czynsz
najmu, a także czynsz z innych umów o podobnym charakterze, jest wydatkiem
kwalifikowanym.
71. Czy branże z PKD które mają 100 % umorzenia dotacji zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów (5.01) , składa wniosek o umorzenie 100 %?
Czy PFR sam informuje o tym?

Kwestia ta uregulowana zostanie w regulaminie umorzeń, który zostanie ogłoszony
przez PFR na przełomie marca i kwietnia.
72. Spółka po dwóch miesiącach otworzyła subkonto i tam przelała
niewykorzystane środki z których później dokonywała płatności. Czy PFR
może to zakwestionować i podważyć.

Por. odpowiedź na pytanie nr 66.
73.
Czy jest wskazane w jakim okresie od momentu otrzymania subwencji
musi ona być wykorzystana? czy niewykorzystane środki będą musiały być
również zwrócone?

Por. odpowiedź na pytanie nr 67.
74.

JAKIE KOSZTY, zakupy SA KWALIFIKOWALNE ?

Koszty kwalifikowalne to koszty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Ich przykładowy katalog wskazano w § 7 pkt 1 Regulaminu Tarczy 1.0
(por. odpowiedź na pytanie nr 78).
75. Czy w przypadku dobrowolnego zwrotu części subwencji -w sytuacji gdy
wszystkie oświadczenia i cała dokumentacja jest w porządku -czy taki zwrot
podlega naliczeniu odsetek i kar?

W Regulaminie Tarczy 1.0. kwestia dotycząca naliczania odsetek i kar od
dobrowolnego częściowego zwrotu subwencji nie została uregulowana. Nie można
jednak wykluczyć, że takie odsetki i kary będą naliczane. Chcąc dokonać
przedterminowego zwrotu należy pamiętać, że w przypadku dokonania
częściowych zwrotów subwencji finansowej przez przedsiębiorcę przed dniem
wydania decyzji przez PFR o wysokości umorzenia subwencji finansowej, saldo
subwencji będzie podlegało zmniejszeniu o dokonane przez przedsiębiorcę zwroty.

76. Czegoś nie rozumiem. 1 pracownik przez rok:
wynagrodzenie
12*2800=33.600. czy samo wynagrodzenie nie jest już udokumentowaniem?

Nie jesteśmy w stanie odnieść się do zadanego pytania z uwagi na jego
nieprecyzyjny charakter.
77.

W jakiej formie składało się informację odnośnie spółek powiązanych?

Informację o spółkach powiązanych należało zawrzeć we wniosku o subwencję.
Jeżeli do reorganizacji podmiotu (np. połączenia z inną spółką) doszło po zawarciu
umowy subwencji, przedsiębiorca na podstawie w § 7 ust. 1 lit. d) umowy subwencji
jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia PFR. Informację o
przeprowadzanych reorganizacjach podmiotowych należy przesyłać na adres email wskazany w Komunikacie PFR z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informacji w zakresie
reorganizacji podmiotowych Beneficjentów (przekształcenia, połączenia, podziały)
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.
78. Czy zakup laptopa dla pracownikow jest kosztem kwalifikowalnym? Czy
zakup laptopow dla kursantow celem nauki ich obslugi komputera jest
kosztem kwalifikowalnym? Czy zakup samochodu do celow sluzbowych jest
kosztem kwalifikowalnym? Obecne auto nie nadaje sie juz do pracy. Jesli TAK
to do jakiej kwoty mozna takie zakupy dokonac? JAKIE KOSZTY SA
KWALIFIKOWALNE?

Por. odpowiedź na pytanie nr 66.
79. W ktorym momencie nalezy ubiegac się o umorzenie części subwencji?
Czy po 12 miesiącach po dniu otrzymania subwencji otrzymamy
decyzję/wezwanie do zwrotu całości/części subwencji? Umorzenie części
subwencji będzie dokonywane na podstawie przeprowadzonej kontroli?

Zgodnie z § 4 ust. 8 oraz § 5 ust. 6 regulaminu Tarczy 1.0. warunkami częściowego
zwolnienia Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP z obowiązku zwrotu subwencji finansowej
(do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości subwencji), są:
1) spełnienie przez MŚP lub Mikroprzedsiębiorcę ewentualnych innych zobowiązań,
określonych w umowie subwencji finansowej oraz;
2) złożenie oświadczenia przez MŚP wraz z załączonymi dokumentami
finansowymi
stwierdzającymi
gotówkową
stratę
na
sprzedaży
oraz
potwierdzającymi stan zatrudnienia. Mikroprzedsiębiorca powinien złożyć
oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia.

W przypadku MŚP warunki częściowego zwolnienia zgodnie z § 5 ust. 5 regulaminu
Tarczy 1.0. podlegają badaniu przez PFR na koniec 12 miesiąca kalendarzowego,
licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dniu przyznania subwencji finansowej. Z
kolei w przypadku Mikroprzedsiębiorców warunki te zgodnie z § 4 ust. 7
regulaminu Tarczy 1.0. podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego,
licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od daty decyzji PFR o
przyznaniu subwencji. Kwestia dotycząca przedmiotowego pytania w ramach
Tarczy 1.0. oraz Tarczy 2.0. uregulowana zostanie szczegółowo w regulaminie
umorzeń, ogłoszonym przez PFR na przełomie marca i kwietnia.
80. Czy czynsze w galeriach handlowych i wynagrodzenia pracowników są
kwalifikowane?

Por. odpowiedź na pytanie nr 70. Koszt wynagrodzeń pracowników również zalicza
się do kosztów kwalifikowanych, ponieważ jest to koszt prowadzonej działalności
gospodarczej.
81. Nie przyznano nam subwencji z tarczy 2.0 ponieważ mimo, że w roku 2020
mieliśmy PKD 55.20 (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania), które jest uwzględnione w tarczy 2.0., to w grudniu 2019
nasze PKD wynosiło 68.20 - (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi), a tego już nie ma w tarczy 2.0. Mimo, że w
grudniu nie mieliśmy PKD 55.20 to nasza działalność już od roku 2017 skupiała
się głównie właśnie na PKD 55.20.
Nasza działalność polega na
wynajmowaniu mieszkań od właścicieli i podnajmowaniu ich turystom na
okres krótkoterminowy. Pierwotny wybór PKD 68.20 wydawał nam się
prawidłowy, dopiero w 2020 roku zdecydowaliśmy się zamienić go na 55.20.
Czy jest sens się odwołać do PFR, udowadniając jedocześnie, że nasza
działalność była taka sama w 2019 roku jak w roku 2020, czyli wynajem
krótkoterminowy mieszkań turystom.

Weryfikacja jednego z warunków uzyskania wsparcia polega na zbadaniu, czy na
dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz na dzień składania wniosku
przedsiębiorca prowadził działalność w zakresie jednym lub więcej kodów PKD
wskazanych w § 11 pkt 8 lit. i) Regulaminu Tarczy 2.0. Kod PKD musi być ujawniony
we właściwym rejestrze - Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Co ważne, kod nie musi
być ten sam w trzech badanych datach i nie musi być to kod przeważającej
działalności gospodarczej. W katalogu tych kodów znalazł się m.in. PKD 55.20.
Regulamin nie wskazuje natomiast na PKD 68.20.

Jeżeli w CEiDG lub w KRS na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz na
dzień składania wniosku mieli Państwo wpisany PKD 55.20 lub inny ze wskazanych
w § 11 pkt 8 lit. i) Regulaminu Tarczy 2.0. kodów PKD, to ten warunek został
spełniony. Jeżeli właściwy kod PKD nie został ujawniony w rejestrze, to mimo że
prowadzili Państwo działalność odpowiadającą temu kodowi, warunek nie będzie
spełniony i nie mogliby Państwo otrzymać subwencji w ramach Tarczy 2.0.
82. Co zrobić jeżeli dane o obrocie na chwilę składania wniosku różnią się od
końcowych wyników na sprawozdaniu finansowym. Przy czym skala różnicy
nie ma wpływu na obliczenie kwotę subwencji.

W przypadku programu Tarcza 1.0 obrót wpisany we wniosku przez beneficjenta
weryfikowany był automatycznie przez PFR w Ministerstwie Finansów. Zgodnie z §
6 ust. 7 lit. b Regulaminu Tarczy 2.0. jedynie w sytuacji, gdy w wyniku złożenia
rozliczenia MŚP ustali, że w momencie składania wniosku uprawnione było do
uzyskania subwencji finansowej:
1) w wyższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana, MŚP nie będzie uprawnione do
żądania wypłaty dodatkowej kwoty subwencji finansowej;
2) w niższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana, MŚP będzie zobowiązane,
niezależnie od jego pozostałych obowiązków wynikających z umowy subwencji
finansowej i regulaminu, do dokonania na rzecz PFR zwrotu subwencji finansowej
w części przekraczającej kwotę subwencji finansowej, do której MŚP było
uprawnione, przy czym umorzeniu w takiej sytuacji podlega część subwencji
finansowej niepodlegająca zwrotowi.
83.
CZY
KOSZTY
MARKETINGU,
krótkoterminowy mieszkań turystom.

REKLAMY

SA

KWALIFIKOWALNE?

Tak . Subwencja może być przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej. Jako przykład takich kosztów Regulamin w § 7 pkt 1 lit.
a) wymienia koszty usług obcych, do których zaliczamy między innymi usługi
marketingowe świadczone przez zewnętrzny podmiot (por. odpowiedź na pytanie
nr 78).
84. Co będzie zawierało oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej,
które tak myślę będziemy składać po 12 miesiącach o jej otrzymaniu ?

Regulamin dotyczący umorzeń subwencji zarówno w przypadku Tarczy 1.0, jak i
Tarczy
2.0
jest
przygotowywany
przez
PFR
i
ogłoszony
zostanie
najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia. W regulaminie tym znajdą się
szczegółowe informacje dotyczące formy oraz danych, jakie powinny zostać
zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji.

Takie oświadczenie może różnić się w zależności od programu, na podstawie
którego subwencja była wnioskowana oraz podmiotu wnioskującego o subwencję.
Ogólne informacje na temat warunków umorzenia subwencji zawarte są w
regulaminach programów. Na podstawie ich postanowień, oświadczenie o
rozliczeniu subwencji powinno zawierać m.in. informację o utrzymaniu działalności
gospodarczej na dzień 31.12.2021 r. oraz potwierdzenie średniej liczby pracowników
w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia
umowy.
85. Co z kontem na które wpłynęła subwencja. Np subwencja wpłynęła na
konto na którym obsługiwany jest kredyt inwestycyjny. Czy to jest jakiś
problem ?

Nie jest to problem, ale rekomendowane jest dokumentowanie wydatków przy
pomocy dokumentów księgowych takich jak faktury i rachunki, chociaż regulamin
Tarczy 1.0 i 2.0 nie narzucają wprost takiego obowiązku na przedsiębiorców.
Podstawą do kontroli może być tutaj w szczególności historia rachunku
bankowego na który przelano subwencję (por. odpowiedź na pytanie nr 56 i 66).
86. CZY PRACOWNIK NA UMOWE O PRACE, KTORY JEST NA ZWOLNIENIU
LEKARSKIM KWALIFIKUJE SIE DO TARCZY?

Tak, kwalifikuje się (z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 1).
87. W momencie otrzymania subwencji 1.0 mieliśmy 5 pracowników i od
takiej ilości policzono nam dotację. Jednakże w umowie zapisano, że musimy
utrzymać przez 12 miesięcy ilość pracowników jaką mieliśmy w grudniu 2019
czyli 8 osób. Jest to niesprawiedliwe. Czy można się teraz odwoływać do PFR z
tego tytułu?

Nie można odwołać się do PFR z tego tytułu, gdyż jest to zgodne z założeniami
Programu.
88. Pierwsza subwencja wpłynęła mi na konto Alior Bank, gdzie miałam
kredyt ratalny na firmę. Wystąpiłam do banku o wakacje kredytowe, nie
otrzymałam do dzisiaj odpowiedzi, a bank potrącił sobie zaległości kredytowe
z subwencji i było to więcej niż 25%, które można było przeznaczyć na spłatę
kredytów. Czy z tego tytułu mogę mieć problemy w PFR? Nie mogę się
dogadać w żaden sposób z Alior Bank. Swoją drogą nie polecam, w mojej
opinii najgorszy bank.

Por. odpowiedź na pytanie nr 66. Zaległość kredytowa w podanej wysokości nie
powinna być potrącona z subwencji.

89. Do kiedy należy wydatkować środki z PRF 01 i jak rozlicza się zwrot
niewykorzystanych środków?

Por. odpowiedź na pytanie nr 67.
90. Zwrot 70 kosztów stałych, jest nowa definicja wyjaśniająca. Czy do tych
kosztów można zaliczyć zapłatę podatków np. Pit 4 oraz ewentualnych
zaległości podatkowych. Koszty te nie są uwzględniane w KPiR więc na jakiej
podstawie rozliczyć ten wydatek?

Por. odpowiedź na pytanie nr 12.
91. Czy dostanę informację z PFR o kwocie jaką mam oddać z tarczy 1.0.? Czy
to ja sama mam to wyliczyć i im oddać?

Nie wynika to jednoznacznie z regulaminu programu i umowy subwencji. Kwestia
ta najpewniej zostanie doprecyzowana w regulaminie dotyczącym umorzeń
subwencji zarówno w przypadku Tarczy 1.0, jak i Tarczy 2.0, który jest obecnie
przygotowywany przez PFR i ogłoszony zostanie najprawdopodobniej na przełomie
marca i kwietnia.
92. CZY TE SRODKI MUSZA CALY CZAS BYC NA KONCIE ? CZY RACZEJ MOZNA
TRZYMAC
W
DOMU
I
PLACIC
GOTOWKA.
MAM
DZIALALNOSC
JEDNOOSOBOWA

Zalecane jest korzystanie z subwencji z rachunku bankowego, ponieważ podstawą
kontroli może być w szczególności historia rachunku bankowego, na który przelano
subwencję. Zgodnie z Regulaminem programu nie została narzucona jedna forma
dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca będzie
mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający
powiązanie środków z danym wydatkiem (por. odpowiedź na pytanie nr 66).
93. Jeśli nie prowadzę odrębnej ewidencji wydatków środków z subwencji
tylko pieniądze w firmie wydawane są na bieżąco tzn na bieżąco pokrywamy
wszystkie koszty z jednego konta bankowego i są (te koszty) wielokrotnie
wyższe niż otrzymana subwencja a także pieniądze nie zostały wydane na
wydatki, które zgodnie z regulaminem nie mogą być wydane to czy to
wystarczy czy jednak muszę jakoś odrębnie powiązać konkretne środki z
konkretnymi wydatkami ? Por. odpowiedź na pytanie nr 66. Zaległość
kredytowa w podanej wysokości nie powinna być potrącona z subwencji.

Por. odpowiedź na pytanie nr 69.

94. Czy środki z subwencji mogą być zainwestowane w np w fundusze
inwestycyjne ?

Zgodnie z regulaminem Programu subwencja finansowa w ramach Programu musi
zostać wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej
(por. odpowiedź na pytanie nr 74 i 78). Pokrycie kosztów prowadzonej działalności
gospodarczej obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z
lub niezbędnych dla prowadzonej działalności. Stąd fundusz inwestycyjny trudno
uznać za cel przeznaczenia subwencji finansowej.
95. Pytanie dot. TF 2.0: czy widomo jak będą traktowane rezerwy (np. na złe
należności czy potencjalne kary umowne) tworzone na koniec roku 2020 - czy
zostaną zaliczone do Kosztów Stałych?

Rezerwy nie powinny zaliczać się do kosztów stałych (por. odpowiedź na pytanie nr
12).
96. Nie posiadam przeważającego PKD ,które umożliwia skorzystania z
Tarczy ale mam umowy Najmu z Galeriami Handlowymi i byłam objęta
zakazem ,ze względu na obostrzenia branży odzieżowej. W jaki sposób mogę
pozyskać pomoc Tarczy 6.0 oraz Tarczy 2.0?

Nie jesteśmy w stanie odnieść się do zadanego pytania, nie znając okoliczności
faktycznych (pomocniczo por. odpowiedź na pytanie nr 81).
97. W jaki sposób mogą być weryfikowane cząstkowe (miesięczne) wyniki
przedsiębiorstwa w sytuacji, kiedy prowadzona jest sprawozdawczość roczna.

Por. odpowiedź na pytanie nr 31 i 69.
98. Czy musi być założone oddzielne konto na subwencję PFR?

Por. odpowiedź na pytanie nr 66 i 57.
99. Co zrobić
subwencji?

w

przypadku

błędu

-

niewłaściwa

wypłata

z

rachunku

Nie jesteśmy w stanie odnieść się do zadanego pytania, nie wiedząc, na czym
polega "niewłaściwa wypłata”.
100.

Jaki jest limit pomocy na MŚP w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Por. odpowiedź na pytanie nr 14.

101. Jeżeli na rachunku na który wpłynęła subwencja 1.0 był limit kredytowy
to w/g początkowej informacji PFR konieczne jest na koniec rozliczenia
posiadanie na tym samym rachunku sald sprzed wpływu subwencji . Czy to
jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje?

Por. odpowiedź na pytanie nr 57. Przedmiotowa kwestia może zostać
doprecyzowana w regulaminie umorzeń, ogłoszonym przez PFR najpewniej na
przełomie marca i kwietnia.
102. Firma od 07/20 w spadku, wnioskowali o subwencję z tarczy 1, teraz
zarządcą jest syn zmarłego przedsiębiorcy. On również prowadzi swoją
działalność gospodarcza, czy uważają Państwo, ze trzeba obie firmy
traktować jako powiązane?

Nie jesteśmy w stanie odnieść się do zadanego pytania bez szczegółowych danych
dotyczących prowadzonych działalności. Jednak zwracamy uwagę, że przy badaniu
powiązań między przedsiębiorstwami należy brać pod uwagę również faktyczne i
organizacyjne powiązania gospodarcze.
103. W jaki sposób należy zgłosić do PFR zmianę rachunku do wypłaty
subwencji?

Zgodnie z wyjaśnieniami PFR, po zawarciu umowy subwencji i otrzymaniu środków
na rachunek wskazany w umowie subwencji, możliwe jest przekazanie tych
środków na inny rachunek bankowy. Regulamin Programu i umowa subwencyjna
nie precyzują warunków takiej zmiany. Sugerujemy bezpośredni kontakt z PFR i/lub
właściwym bankiem.
104. Jak liczymy średnią zatrudnienia do wyliczenia subwencji z tarczy 1, by
dobrze rozliczyć subwencję (czy to jest średnia z miesiąca czy zatrudnienie na
ostatni dzień kazdego miesiąca?)

Por. odpowiedź na pytanie nr 35.
105. Za ww. osoby płacimy składki ZUS standardowo do 15-tego kolejnego
miesiąca. Czyli za osoby zgłoszone we wrześniu płaciliśmy składki do 15
października202 roku. Również do 15 października składamy deklarację za
wrzesień za ww. osoby . Tj. na początku października składamy deklarację za
wrzesień. Tym samym wpłata za osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych za wrzesień odbywały się zgodnie z
standardowymi terminami ZUS czyli w tym przypadku do 15 października 2020
roku. Czy biorą więc Państwo (bądź ZUS) pod uwagę składki płacone za
ubezpieczenia społeczne do 15 października za wrzesień? Czyli za osoby
zgłoszone do ubezpieczeń w ZUS we wrześniu. Czy biorą Państwo (bądź ZUS)
pod uwagę składki płacone za ubezpieczenia społeczne do 15 września za
sierpień? Czyli za osoby zgłoszone do ubezpieczeń w ZUS we wrześniu?

Por. odpowiedź na pytanie nr 36.
106. A jeśli subwencja była wydatkowana z dwóch rachunków bankowych?

Po zawarciu umowy subwencji i otrzymaniu środków na rachunek wskazany w
umowie subwencji, możliwe jest przekazanie środków na inny rachunek bankowy, z
którego można wydawać fundusze. Zgodnie z wyjaśnieniami PFR istotne jest aby
przedsiębiorca wydatkował je zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu,
umową subwencji oraz był w stanie wykazać, że im nie uchybił.
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