
 

 

 

Istotne informacje po wideokonferencji z Prezesem PFR 
Pawłem Borysem 

 
Zgodnie poniedziałkowym video - spotkaniem naszego sztabu z kierownictwem PFR, zespół PFR 
wspólnie z Ministerstwem Finansów przeanalizował ponownie kwestię validacji Vat - Marży  
w systemie tzw. Tarczy Finansowej. 
 
W wyniku tego procesu ustalono następujące kwestie, które to komunikujemy abyście wiedzieli jak 
składać wnioski / odwołania w tym zakresie. 
 
Podsumowując przyjęte rozwiązania:  
 
 

✅ Przedsiębiorstwo, które nie zaznacza na deklaracji VAT-7, sposobu rozliczeń jako VAT-Marża 
(pola na deklaracji VAT-7(63 i/lub 64) lub VAT-7K(63 i/lub 64), jest traktowane jako „standardowy" 
płatnik VAT, wszystkie wyliczenia są w oparciu o deklarację VAT-7 (czyli wtedy subwencja jest 
wyliczona od mniejszej kwoty). 
 
 

✅ W przypadku przedsiębiorców VAT-Marża, przychód roczny 2019 powinien być weryfikowany 
na podstawie deklaracji PIT/CIT, natomiast w wyniku stwierdzonych błędów w polach danych, dane 
które PFR pozyskał z rejestrów MF pochodziły z deklaracji VAT, co za tym idzie obrót roczny mógł 
być zaniżony, a kwota subwencji była wyliczona od mniejszej kwoty. 
 
 

‼️W ZWIĄZKU Z TYM KONIECZNE JEST PRZYSPIESZENIE SKŁADANIA PIT / CIT 
JEŻELI TEGO JESZCZE NIE ZROBILIŚCIE ‼️ 

 
 

✅ Jeżeli przedsiębiorca otrzymał mniejszą subwencję, niż wynika z posiadanych przez niego danych 
o obrocie wtedy należy złożyć wniosek odwoławczy od 18.05 ,tj. od poniedziałku (start procesu 
odwołań) o różnicę pomiędzy wnioskowaną kwotą pierwotnie, a otrzymaną kwotą. 
 
 
‼️Jednocześnie PFR zapewnia, że w wyniku tego procesu odwoławczego niezwłocznie i nie później  
w najbliższych 14 dniach zgodnie z regulaminem uda się zapewnić, że wszystkie subwencje będą 
obliczone prawidłowo i wypłacone we właściwej kwocie ‼️  
 
 



W przypadku jakichkolwiek problemów PFR prosi o kontakt i deklaruje pełną gotowość do 
sprawnego wyjaśnienia wszystkich sytuacji. 
 
 
Jednocześnie z informacji, które PFR otrzymał z Ministerstwa Finansów wynika, że w przypadku, gdy 
podatnik nie dopełnił obowiązku informacyjnego, jako podmiot rozliczający się metodą kasową 
powinien skontaktować się z US, ze wskazaniem, że w systemie nie został tak oznaczony i wtedy US 
wprowadza zmianę, a PFR przy aktualizacji powinien widzieć już tą informację poprawnie. Tutaj 
również firmy które otrzymały odmowę proszone są o ponowne złożenie wniosku po upewnieniu się, 
że US posiada informację , że przedsiębiorca rozlicza się metodą kasową. W przypadku pytań w tym 
zakresie PFR również prosi o kontakt w tym zakresie. 
 
 

‼️Uwaga bardzo ważne w kwestii odwołań ‼️! 
 
 

✅WNIOSKI ODWOŁAWCZE (dot. firm, którym częściowo została wypłacone subwencja) 
dostępne są od 18 / 05 i składa się je w tym samym banku za pomocą systemu elektronicznego. 
 
 

✅NIE SKŁADAMY W TAKICH WYPADKACH żadnych wniosków papierowych lub nie 
tworzymy zupełnie nowych wniosków. 
 
 

✅Nowe wnioski składają tylko firmy, które otrzymały ODMOWĘ wypłaty subwencji w ogóle. 
 
 
Wierzymy głęboko, że tym podejściem udało się zamknąć ten proces i wszystko będzie już działać 
prawidłowo. 
Bardzo dziękujemy w tym miejscu całemu zespołowi PFR oraz Panu Prezesowi P.Borysowi za 
osobiste bardzo duże zaangażowanie w tej kwestii. 
 
 
 
Sztab Kryzysowy branży turystycznej / eventowej / hotelowej / targowej / przewoźników / rozrywki 
 
PIT, PZOT, OSAT, PIPT, PSPA, SAR, KAE, SBE, SOIT, SKKP, IGHP, HARMONY, MAZURKAS, 
FUNCLUB, SOIAR, PITM, IT RP, PTTK,  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


