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Wspieramy rozwój Twojej firmy dzieląc się naszą  

wiedzą i doświadczeniem. 

 

AUDTY | KSIĘGOWOŚĆ | DORADZTWO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddajemy do Państwa dyspozycji opracowanie dotyczące rozliczenia 
Tarczy Finansowej PFR 1.0. Jesteśmy przekonani, że poniższy zbiór pytań 
i odpowiedzi oraz zawarte tam przykłady będą pomocne w procesie rozliczenia 
subwencji. 

Gdyby Wasze pytania nie były zawarte w poniższym opracowaniu zapraszamy 
do kontaktu (e-mail lub FB) - postaramy się pomóc. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy! 

 

Zespół AK Dudziak 
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Spis treści 
 

1. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem Tarczy 
Finansowej PFR 1.0 można złożyć w innej postaci niż w formie elektronicznej? 

2. Co w przypadku, gdy Beneficjent nie posiada już rachunku w banku, za pośrednictwem, 
którego wnioskowano o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0? W jaki sposób Beneficjent w 
takim przypadku może wypełnić Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i 
umorzeniem Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

3. Czy kody PKD uprawniające do skorzystania z 100% umorzenia subwencji z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0. muszą być wpisane w rejestrach firmy jako przeważająca działalność? 

4. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o 100% umorzenie subwencji finansowej, jeżeli 
wnioskując o subwencję w ramach Programu wskazał inny kod PKD niż uprawniający do 
takiego umorzenia? 

5. Co należy rozumieć przez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w 
wymienionych w regulaminie kodach PKD? 

6. W jaki sposób będą weryfikowane kody PKD dla spółki cywilnej? 

7. W trakcie obowiązywania umowy subwencji zmienił się główny kod PKD firmy, a co za 
tym idzie przeważający rodzaj prowadzonej przez nią działalności. Czy ma to wpływ na 
realizację umowy? 

8. Czy jeśli w KRS/CEIDG zamiast konkretnego symbolu kodu PKD (np. 55.10.Z) wskazano 
całą grupę (np. 55), to taki zapis kodu PKD może umożliwić Beneficjentowi uzyskanie 
umorzenia całej subwencji finansowej? 

9. W trakcie 2020 r. po otrzymaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 zmieniono główny 
kod PKD przeważającej działalności czy będzie miało to wpływ na rozliczenie subwencji? Czy 
może być to traktowane jako zaprzestanie działalności? 

10. Skąd należy pobrać dokumenty do rozliczenia subwencji? 

11. Od kiedy można składać Oświadczenie o Rozliczeniu związane z subwencją z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0? 

12. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu związane z subwencją z Tarczy Finansowej PFR 1.0 będzie 
dostępne wcześniej np. w celu przygotowania danych? 

13. Do kiedy należy złożyć Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem 
Tarczy Finansowej PFR 1.0? 
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14. Subwencja została wypłacona w dwóch ratach. Czy termin na złożenie Oświadczenia o 
Rozliczeniu związany z rozliczeniem Tarczy Finansowej 1.0 należy liczyć od pierwszej czy 
drugiej wypłaty? 

15. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 100% umorzenia subwencji z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0. 

16. Czy musi być spełniony warunek utrzymania średniego zatrudnienia, aby otrzymać 
100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

17. Jakie są rodzaje działalności sklasyfikowane zgodnie z PKD uprawniające do 100% 
umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

18. Co oznacza przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 
18 Rozporządzenia Pomocowego na dzień 31 grudnia 2019 r. 

19. Jakie okresy należy porównywać w odniesieniu do warunku spadku przychodów w 
przypadku ubiegania się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

20. Co obejmuje kategoria przychodów w przypadku wyliczenia spadku przychodów w celu 
ubiegania się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

21. Czy można skorzystać z 100% umorzenia z Tarczy Finansowej 1.0 nie ubiegając się o 
subwencje w ramach Tarczy Finansowej 2.0? 

22. Beneficjent wykonuje działalność gospodarczą ujętą na liście 54 kodów PKD 
uprawniających do 100% umorzenia, spadek przychodów w okresie wskazanym w 
regulaminie wynosi 70%, kontynuuję działalność, spadek średniego zatrudnienia wynosi 50% 
czy mogę ubiegać się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

23. Co należy zrobić, aby rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i otrzymać jej 
umorzenie – Mikro, Małe i Średnie firmy. 

24. Jaką decyzję podejmie PFR po rozpatrzeniu Oświadczenia o Rozliczeniu lub po upływie 
terminu na jego złożenie? 

25. Czy Beneficjent otrzyma informację z PFR, że Oświadczenia o Rozliczeniu są już dostępne 
w bankowości elektronicznej. 

26. Jakie są zasady rozliczenia subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla Mikrofirm. 

Przykłady 

27. Na podstawie jakich danych PFR przedstawi propozycje rozliczenia i umorzenia 
subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.? 

28. Jak wyliczyć wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia dla 
Mikrofirm. 

29. Jak wyliczyć wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia dla 
MŚP. 
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30. Jak wyliczyć skalę redukcji zatrudnienia dla Mikrofirm. 

31. Jak wyliczyć skalę redukcji zatrudnienia dla MŚP. 

32. Jak wyliczyć średnie zatrudnienie przy ustalaniu kwoty subwencji finansowej do zwrotu? 

33. Jakiego rodzaju forma zatrudnienia jest brana pod uwagę do wyliczenia stanu 
zatrudnienia na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu subwencji finansowej dla Mikrofirm i 
MŚP. 

34. Czy konieczne jest utrzymanie tych samych Pracowników w 12-miesięcznym okresie od 
końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji 
finansowej? 

35. Czy jeśli pracownik ma urlop bezpłatny od 15.05 do 31.10 to należy wyłączyć go z wyliczeń 
średniego stanu zatrudnienia? 

36. Czy do wyliczenia średniego zatrudnienia - na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu 
subwencji finansowej – należy wziąć pod uwagę pracownika przebywającego cały miesiąc 
na urlopie bezpłatnym, który w okresie tego urlopu wykonywał na rzecz swojego 
pracodawcy pracę na podstawie umowy zlecenia? 

37. Jak przy obliczaniu stanu zatrudnienia traktować pracownika, który jest zatrudniony na 
umowę o pracę i jednocześnie wykonuje inny zakres zadań na umowie zlecenia przy 
założeniu, że składki społeczne są odprowadzane z obu form zatrudnienia. Czy takiego 
pracownika traktować jako 1 czy 2 etaty? 

38. W jaki sposób wyliczyć średnie zatrudnienie przy etatach np. 6 pracowników jest 
zatrudnionych na 1 etat i 1 pracownik na ¼ etatu. 

39. Na dzień zawarcia umowy z PFR w związku z Tarcza Finansową 1.0. w firmie był 
zatrudniony pracownik na umowę zlecenie i zgłoszony do ZUS z pełnymi składkami 
społecznymi. Jednakże w trakcie 2020 roku zaistniały okoliczności, które spowodowały, iż 
został on wyrejestrowany ze składek społecznych, ale nadal pracuje na umowę zlecenia. Czy 
takiego pracownika można uwzględnić w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia? 

40. Czy pracownik, z którym umowa o pracę uległa rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca 
jest uwzględniony w wyliczeniach średniego stanu zatrudnienia (umowa do końca 
miesiąca, a wyrejestrowanie z ZUS w miesiącu następnym)? 

41. Czy pracownik, który sam złożył wypowiedzenie jest uwzględniany również, jako spadek 
zatrudnienia. 

42. Czy pracownik, który przepracował na umowę zlecenie jedynie pół miesiąca (zostały 
odprowadzone składki społeczne od tej umowy) może być uwzględniony w wyliczeniu 
średniego zatrudnienia. 

43. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
zatrudnionego na umowę zlecenie, od której są odprowadzane tylko składki zdrowotne? 
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44. Jak przy obliczaniu średniego zatrudnienia uwzględniać Pracownika, zatrudnionego u 
tego samego przedsiębiorcy jednocześnie na podstawie kilku umów zlecenia? 

45. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
zatrudnionego na umowę o pracę, który przebywa na zasiłku chorobowym lub zdrowotnym? 

46. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
przebywającego na zwolnieniu chorobowym? 

47. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
zatrudnionego na umowę o pracę, który przebywa na urlopie macierzyńskim? 

48. Czy zmiana wymiaru czasu pracy u pracownika z 0,25 etatu do 0,5 jest uwzględniania 
w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia. 

49. Czy właściciel firmy/Spółki też jest uwzględniany w wyliczeniu średniego stanu 
zatrudnienia? 

50. Na dzień 31.12.2019 byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych skazani z kodem 080000. 
Czy należy ich ująć w obliczeniach średniego zatrudnienia? 

51. Czy w trakcie spłaty subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 należy nadal utrzymywać 
średnie zatrudnienie na odpowiednim poziomie? 

52. W jaki sposób, przy badaniu warunków umorzenia części subwencji, będą traktowane 
sytuacje, w których przedsiębiorca zamieni umowy o pracę na umowy zlecenia? 

53. Zasady rozliczenia z subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla MŚP. 

Przykład 

54. Czy Beneficjent ubiegający się o 100% umorzenie subwencji finansowej powinien 
wykazać w Oświadczeniu o Rozliczeniu subwencji, skumulowaną stratę gotówkową na 
sprzedaży? 

55. W jaki sposób wyliczyć skumulowana stratę gotówkową na sprzedaży - księgi 
rachunkowe. 

Przykład 

56. W regulaminie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i 
Średnich Firm" jest wskazane, że dla MŚP prowadzących pełną rachunkowość skumulowana 
gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na 
sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub 
wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów. W powyższych przykładach i podanej 
definicji straty gotówkowej wspomniane jest wyłączenie jedynie amortyzacji. Czy jest to 
poprawne podejście? 

57. Czy przy obliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży należy uwzględniać 
również te miesiące, w których odnotowano zysk? 
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58. W jaki sposób wyliczyć skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży – księga 
przychodów i rozchodów 

Przykład 

59. Czy na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży w przypadku 
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy uwzględniać dane z rocznej 
inwentaryzacji? 

60. Czy na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży w przypadku 
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyłącza się koszty amortyzacji? 

61. W jaki sposób wyliczyć skumulowana stratę gotówkową na sprzedaży – karta 
podatkowa lub ryczałt 

62. W jaki sposób firmy, które zmieniły sposób rozliczania powinny wykazać skumulowaną 
stratę gotówkową na sprzedaży? 

63. Co należy wpisać do Oświadczenia o Rozliczeniu w przypadku, gdy Beneficjent 
nie osiągnął skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży? 

64. Co w przypadku, gdy nie uzupełnię w Oświadczeniu o Rozliczenie pozycji skumulowanej 
straty gotówkowej na sprzedaży. 

65. Czy podmioty, które oprócz działalności gospodarczej prowadzą działalność innego 
rodzaju (np. fundacje, stowarzyszenia) powinny przy wypełnianiu Oświadczenia 
o Rozliczeniu brać pod uwagę spadki przychodów ze wszystkich rodzajów działalności, a przy 
ustalaniu średniego zatrudnienia uwzględniać wszystkich Pracowników? 

66. Co w przypadku, gdy PFR nie uwzględni zmian wprowadzonych do Oświadczenia 
o Rozliczeniu Beneficjenta i wyda decyzje o umorzeniu subwencji na podstawie wstępnej 
przedstawionej propozycji rozliczenia? 

67. W jakich przypadkach należy zwrócić 100% subwencji? 

68. Nie mogę edytować Oświadczenia o Rozliczeniu. 

69. Jakie są zasady spłaty nieumorzonej części subwencji otrzymanej z Tarczy Finansowej 
PFR 1.0. 

70. Czy jest możliwa wcześniejsza spłata subwencji lub nadpłata? 

71. Z jakiego rachunku bankowego należy dokonywać spłaty subwencji? 

72. Co w przypadku, gdy Beneficjent opóźni się w spłacie rat subwencji? 

73. Czy jest możliwość wydłużenia okresu spłaty subwencji? 

74. Czym jest postępowanie wyjaśniające? 

75. Czy w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej Mikrofirma będzie 
zobowiązana do zwrotu subwencji finansowej? 
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76. Czy umorzona część subwencji stanowi przychód do opodatkowania dla 
przedsiębiorcy? 

77. Czy przedsiębiorca może przelać swoje prawa lub obowiązki wynikające z umowy 
subwencji finansowej na rzecz osoby trzeciej? 

78. Czy pełnomocnictwo udzielone przez Beneficjenta do podpisania Oświadczenia 
o Rozliczeniu musi posiadać formę notarialną? 

79. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu musi złożyć ta sama osoba, co wniosek o subwencję? 

80. Co powinien zrobić Beneficjent, który nie zgadza się z danymi zawartymi w propozycji 
PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi? 

81. Czy wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla otrzymanych 
subwencji. 

82. Czy trzeba posiadać wykaz dokumentów (np. faktur), które zostały pokryte subwencją? 

83. W jaki sposób PFR będzie kontrolował wydatki? 

84. Czy jest określony termin wykorzystania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 

85. Czy jeśli Beneficjent skorzystał z Tarczy Finansowej 2.0 może również ubiegać się o 
umorzenie w ramach Tarczy Finansowej 1.0? 

86. Na jakich zasadach należy rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 w przypadku, 
gdy zmienił się status Beneficjenta z Mikrofirmy na MŚP lub odwrotnie? 

87. Czy zaległości publicznoprawne wpływają na wysokość subwencji do zwrotu? 

88. Czy jest możliwość, że lista kodów PKD uprawniających do skorzystania z 100% 
umorzenia subwencji zostanie poszerzona o 17 nowych kodów wskazanych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii 
COVID-19? 

89. Jakie zdarzenia mogą skutkować nieotrzymaniem umorzenia lub koniecznością zwrotu 
subwencji? 

Definicje 

Źródło 
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1. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem Tarczy 
Finansowej PFR 1.0 można złożyć w innej postaci niż w formie elektronicznej? 

Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem Tarczy Finansowej 
PFR 1.0 może być złożone wyłącznie poprzez bankowość elektroniczną banku, za 
pomocą którego wnioskowano o udzielenie subwencji finansowej. Nie ma możliwości 
złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu inną drogą niż przez bankowość elektroniczną 
tego konkretnego banku. 

2. Co w przypadku, gdy Beneficjent nie posiada już rachunku w banku, za 
pośrednictwem, którego wnioskowano o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 
W jaki sposób Beneficjent w takim przypadku może wypełnić Oświadczenie 
o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

Wypełnienie Oświadczenia o Rozliczeniu związanego z otrzymaną subwencją z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0 będzie dostępne jedynie przez bankowość elektroniczną tego 
samego banku za pośrednictwem, którego składany był wniosek o pomoc 
finansową. 
Jeżeli Beneficjent nie posiada już rachunku i dostępu do bankowości elektronicznej 
w tym banku, niezwłocznie powinien ponownie założyć rachunek bankowy wraz 
z usługą bankowości elektronicznej przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie 
Oświadczeń o Rozliczeniu. 
Założone nowe konto bankowe nie musi być takie samo pod względem jego rodzaju 
czy numeru, wystarczy konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej. 
Beneficjencie pamiętaj, że dostęp należy odzyskać przed upływem terminu 
na złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu. 

3. Czy kody PKD uprawniające do skorzystania z 100% umorzenia subwencji z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0. muszą być wpisane w rejestrach firmy jako przeważająca 
działalność? 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w ramach wskazanych 
w regulaminie Tarczy Finansowej PFR 1.0. kodów PKD uprawniających do 100% 
umorzenia po spełnieniu pozostałych warunków mogą ubiegać się o całkowite 
umorzenie subwencji. Nie ma znaczenia czy kod PKD uprawniający do 100% 
umorzenia wykazany jest jako przeważająca działalność czy jako poboczna.  
Istotną kwestią jest, aby przedsiębiorca wykonywał tą działalność faktycznie i aby nie 
była ona pozorowana. 
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4. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o 100% umorzenie subwencji finansowej, 
jeżeli wnioskując o subwencję w ramach Programu wskazał inny kod PKD niż 
uprawniający do takiego umorzenia?  

Tak, jeśli zostały spełnione warunki programowe, w tym przedsiębiorca na 31 grudnia 
2019 r. faktycznie prowadził działalność w jednym z kodów PKD uprawniających do 
100% umorzenia subwencji i kod ten był ujawniony w CEIDG/KRS.  
W sytuacji opisanej w pytaniu, przedsiębiorca powinien dopilnować, aby 
w Oświadczeniu o Rozliczeniu został wskazany ten kod PKD, który uprawnia go do 
100% umorzenia subwencji. 

5. Co należy rozumieć przez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w 
wymienionych w regulaminie kodach PKD? 

Poprzez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej należy rozumieć sytuację, 
gdy: 

a) przedsiębiorca w sposób ciągły podejmuje się zorganizowanych czynności 
zarobkowych w ramach przedmiotu działalności gospodarczej mieszczącego 
się w kodach PKD wskazanych w regulaminie; oraz 

b) przedsiębiorca osiąga z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej 
we wskazanych w regulaminie kodach PKD istotną część swoich przychodów. 

Nie jest istotne czy kod PKD jest wpisany jako kod przeważającej działalności czy jako 
poboczny. Ważne jest spełnienie powyższych warunków na dzień 31.12.2019 r. 

6. W jaki sposób będą weryfikowane kody PKD dla spółki cywilnej? 

Jeżeli subwencję finansową w ramach Programu otrzymali wspólnicy działający 
w ramach spółki cywilnej, kody działalności gospodarczej wykonywanej w ramach 
spółki cywilnej, będą weryfikowane z kodami PKD ujawnionymi w rejestrze REGON. 

7. W trakcie obowiązywania umowy subwencji zmienił się główny kod PKD firmy, a 
co za tym idzie przeważający rodzaj prowadzonej przez nią działalności. Czy ma to 
wpływ na realizację umowy? 

Nie. Taka zmiana po stronie przedsiębiorcy w okresie obowiązywania zawartej 
umowy subwencji finansowej nie ma wpływu na jej realizację oraz nie stanowi 
przesłanki do zmiany statusu spełnienia bądź niespełniania warunków 
programowych. 
Zgodnie z par. 10 ust. 10 regulaminu Tarczy Finansowej PFR 1.0., 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. 

mailto:biuro@akdudziak.pl
http://www.akdudziak.pl/
https://www.facebook.com/akdudziak


 
 

AK Dudziak  biuro@akdudziak.pl 
Audyt | Księgowość | Doradztwo  www.akdudziak.pl 
   akdudziak 

8. Czy jeśli w KRS/CEIDG zamiast konkretnego symbolu kodu PKD (np. 55.10.Z) 
wskazano całą grupę (np. 55), to taki zapis kodu PKD może umożliwić 
Beneficjentowi uzyskanie umorzenia całej subwencji finansowej? 

W sytuacji, gdy beneficjent - według stanu na 31 grudnia 2019 r. - ujawnił w KRS albo 
CEIDG (w zależności od formy prawnej beneficjenta), kod PKD na poziomie wyższym 
niż podklasa, który obejmuje swoim zakresem wskazane w Programie kody PKD na 
poziomie podklasy, to warunek prowadzenia działalności gospodarczej w ramach 
kodów PKD wskazanych w Regulaminie uznaje się za spełniony, z zastrzeżeniem, 
że przedsiębiorca faktycznie prowadził działalność w ramach wskazanych w 
Programie kodów PKD na poziomie podklasy. 

9. W trakcie 2020 r. po otrzymaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 zmieniono 
główny kod PKD przeważającej działalności czy będzie miało to wpływ na 
rozliczenie subwencji? Czy może być to traktowane jako zaprzestanie 
działalności? 

Kody PKD weryfikuje się na konkretny dzień, w przypadku kodów uprawniających do 
100% umorzenia jest to 31.12.2019 r. Zmiana kodu PKD nie jest traktowana jako 
zaprzestanie działalności. 

10. Skąd należy pobrać dokumenty do rozliczenia subwencji? 

Dokumenty będą dostępne jedynie w bankowości elektronicznej banku, za pomocą 
którego składano wniosek o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0. 

11. Od kiedy można składać Oświadczenie o Rozliczeniu związane z subwencją z 
Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

Oświadczenie o Rozliczeniu zostanie udostępnione do edycji w dniu upływu 12 
miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej w bankowości 
elektronicznej banku za pośrednictwem, którego składano wniosek o subwencję. 
Zatem jeśli wypłata nastąpiła 30 kwietnia 2020 r. to Oświadczenie o Rozliczeniu 
zostanie udostępnione do edycji 30 kwietnia 2021 r. 

12. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu związane z subwencją z Tarczy Finansowej PFR 1.0 
będzie dostępne wcześniej np. w celu przygotowania danych? 

Tak. Około 10 dni przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie formularzy 
i oświadczeń związanych z rozliczeniem i umorzeniem subwencji, beneficjent 
otrzyma w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarł 
umowę subwencji finansowej, propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji 
finansowej podlegającej zwrotowi. Propozycja ta będzie oparta o dane pozyskane 
z systemów Krajowej Administracji Skarbowej oraz ZUS. 
Będą to jednak formularze i oświadczenie nie dostępne jeszcze do edycji. 
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Jednakże będzie możliwość zapoznania się z danymi przygotowanymi przez PFR oraz 
porównania ich z danymi wynikającymi z rejestrów i ksiąg Beneficjenta. 
Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na pola, które Beneficjent ma 
uzupełnić samodzielnie oraz na dane jakie będą w tym celu potrzebne. 
Możliwość edycji Oświadczenia o Rozliczeniu zostanie udostępniona w terminie 
upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej. 
 

13. Do kiedy należy złożyć Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem 
i umorzeniem Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

Termin na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu mija nie później niż w terminie 10 dni 
roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej. 
Zatem jeśli wypłata nastąpiła 30 kwietnia 2020 r. to ostatnim dniem na złożenie 
Oświadczenia o Rozliczeniu jest 17 maja 2021 r. (pamiętajmy, że 3 maja jest dniem 
wolnym od pracy). 

14. Subwencja została wypłacona w dwóch ratach. Czy termin na złożenie 
Oświadczenia o Rozliczeniu związany z rozliczeniem Tarczy Finansowej 1.0 należy 
liczyć od pierwszej czy drugiej wypłaty? 

W przypadku, gdy subwencja finansowa - w ramach tej samej umowy subwencji 
finansowej - została wypłacona w kilku częściach (np. w wyniku odwołania), termin 
ten należy liczyć od daty wypłaty pierwszej z nich. 

15. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 100% umorzenia subwencji z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0. 

Warunkami do otrzymania umorzenia 100% subwencji są: 
a) Nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w każdym czasie od 

daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji przez PFR. 
b) Nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji 

w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego na dzień 31 grudnia 
2019. 

c) Działalność faktycznie wykonywana oraz ujawniona w CEIDG albo rejestrze 
przedsiębiorców KRS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 obejmuje, co najmniej 
jeden ze wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z 54 
kodami PKD. 

d) Odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o min. 30% w okresie 
wskazanym w Regulaminie. 

Należy pamiętać, aby uzyskać umorzenie 100% w Oświadczeniu o Rozliczeniu Tarczy 
Finansowej PFR 1.0. należy wpisać odpowiedni kod PKD uprawniający nas do 100% 
rozliczenia oraz podać wartość spadku przychodów. 
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16. Czy musi być spełniony warunek utrzymania średniego zatrudnienia, aby 
otrzymać 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

Nie. 

17. Jakie są rodzaje działalności sklasyfikowane zgodnie z PKD uprawniające do 100% 
umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

Uzyskanie 100% umorzenia subwencji jest m.in. warunkowane zakresem działalności 
faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG albo KRS według stanu na dzień 
31 grudnia 2019 r.  Zakres działalności musi obejmować co najmniej jeden z niżej 
wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD: 
 
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; 
18.12.Z Pozostałe drukowanie; 
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; 
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; 
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach; 
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach; 
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
na straganach i targowiskach; 
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 
straganach i targowiskach; 
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 
i targowiskach; 
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne; 
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(katering); 
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów; 
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych; 
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59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 
i programami telewizyjnymi; 
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych; 
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; 
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 
74.20.Z Działalność fotograficzna; 
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
79.11.A Działalność agentów turystycznych; 
79.11.B Działalność pośredników turystycznych; 
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; 
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
85.59.A Nauka języków obcych; 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 
86.90.D Działalność paramedyczna; 
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; 
91.02.Z Działalność muzeów; 
93.11.Z Działalność obiektów sportowych; 
93.12.Z Działalność klubów sportowych; 
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; 
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia 
i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach 
lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; 
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 
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18. Co oznacza przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu 
art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Przedsiębiorstwo znajdujące się w „trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, 
wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy 
ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona 
w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku 
odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część 
środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje 
ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego 
kapitału zakładowego. 

 
Przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie się: 

• spółkę inną niż MŚP, która istnieje od mniej niż trzech lat 
lub 

• do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie 
siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do 
inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia 
procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego. 

 
Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I 
do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych 
przypadkach, wszelkie premie emisyjne; 

 
b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą 

nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie, w przypadku gdy ponad 
połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki 
została utracona w efekcie zakumulowanych strat. 

 
Przez spółkę rozumie się: 

• spółkę inną niż MŚP, która istnieje od mniej niż trzech lat 
lub 

• do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie 
siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do 
inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia 
procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego. 

 
Do celów niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy 
członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” 
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odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych 
w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE; 

 
c) w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu 

w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego 
prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związku 
z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli; 

d) w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło 
do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało 
pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu; 

e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich 
dwóch lat: 

• księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego 
przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz 

• wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi 
poniżej 1,0. 

19. Jakie okresy należy porównywać w odniesieniu do warunku spadku przychodów 
w przypadku ubiegania się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 
1.0? 

Beneficjenci mają do wyboru dwa okresy, w których mogą wykazać spadek 
przychodów: 

a) 1 kwietnia -31 grudnia 2020r. w stosunku do 1 kwietnia -31 grudnia 2019r. 
b) 1 października-31 grudnia 2020r. w stosunku do 1 października-31 grudnia 

2019r. 
Spadek musi wynosić minimum 30%. Przedsiębiorca sam decyduje, który okres 
wybrać.  

20. Co obejmuje kategoria przychodów w przypadku wyliczenia spadku przychodów 
w celu ubiegania się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0? 

W zależności od Beneficjenta bierzemy pod uwagę: 
 

w przypadku Beneficjentów 
będących czynnymi podatnikami VAT 
rozliczającymi się miesięcznie 

 

wartość sprzedaży towarów i usług 
wykazaną w deklaracji JPK V7M 

 

w przypadku Beneficjentów, 
będących czynnymi podatnikami VAT 
rozliczającymi się kwartalnie 

 

wartość sprzedaży towarów i usług 
wykazaną w deklaracji JPK V7K 
(w zakresie sprzedaży za dany 
miesiąc) 
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• 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 

 

• 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 Beneficjenta 
korzystającego z karty podatkowej 
(niebędącego czynnym podatnikiem 
VAT) 

 

kwota wyliczona przez Beneficjenta 
na podstawie wystawionych faktur 
lub rachunków 

 

21. Czy można skorzystać z 100% umorzenia z Tarczy Finansowej 1.0 nie ubiegając się 
o subwencje w ramach Tarczy Finansowej 2.0? 

Tak, pod warunkiem spełniania wszystkich wymaganych warunków do umorzenia 
100% subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0. 

22. Beneficjent wykonuje działalność gospodarczą ujętą na liście 54 kodów PKD 
uprawniających do 100% umorzenia, spadek przychodów w okresie wskazanym w 
regulaminie wynosi 70%, kontynuuję działalność, spadek średniego zatrudnienia 
wynosi 50% czy mogę ubiegać się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0? 

Warunki uzyskania 100% umorzenia subwencji zostały opisane w punkcie Jakie 
warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej 
PFR 1.0. 
Z opisanej sytuacji wynika, iż warunek kontynuacji działalności, posiadania 
odpowiedniego PKD oraz spadku przychodów został spełniony. Dodatkowo, jeśli jest 
spełniony warunek nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znajdującego się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego na dzień 
31 grudnia 2019 to można ubiegać się o całkowite umorzenie subwencji. 
W przypadku 100% umorzenia subwencji warunek utrzymania średniego zatrudnienia 
nie jest brany pod uwagę. 
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23. Co należy zrobić, aby rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i otrzymać 
jej umorzenie – Mikro, Małe i Średnie firmy. 

 
1. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o 100% subwencji czy będziesz rozliczał się 

na zasadach ogólnych. 
25. Zasady rozliczenia z subwencji Tarczy Finansowej 1.0 dla Mikrofirm. 
49. Zasady rozliczenia z subwencji Tarczy Finansowej 1.0 dla MŚP. 
14. Warunki rozliczenia i umorzenia 100% subwencji dla Mikro, Małych i Średnich 
firm. 
 

2. Przeczytaj propozycję PFR dotyczącą rozliczenia. 
Na około 10 dni przed upływem 12 miesięcy od daty wypłaty subwencji PFR 
udostępni swoja propozycję rozliczenia i umorzenia subwencji. Część danych 
zostanie już uzupełniona jak np. średni stan zatrudnienia czy informacje 
o firmie zawarte w publicznych rejestrach (CEIDG czy KRS) lub o kontynuacji 
działalności. 
Należy sprawdzić m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia 
subwencji finansowej do zwrotu zostały uzupełnione oraz czy dane zawarte 
w Oświadczeniu o Rozliczeniu są prawidłowe. Beneficjent powinien wypełnić 
wymagane oświadczenia. 

 
3. Wyjaśnij rozbieżności w rejestrach publicznych - jeżeli takie występują 

dokonaj odpowiednich korekt. 
W momencie, gdy zauważyłeś rozbieżności np. w wyliczonym przez Ciebie 
stanie średniego zatrudnienia, a tym podanym w rozliczeniu. Zidentyfikuj skąd 
wynika różnica i złóż odpowiednią korektę do instytucji publicznych np. ZUS 
 

4. Popraw dane przedstawione w propozycji PFR, jeżeli są nieprawidłowe. 
Jeśli uważasz, że wpisane dane są niepoprawne – zmień je. Ważne, aby Twoje 
dane były poparte odpowiednimi danymi w rejestrach i księgach firmy. PFR 
na etapie postępowania wyjaśniającego będzie weryfikował te dane oraz ich 
zasadność. 
Kwestionowanie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi 
będzie możliwe wyłącznie w toku postępowania wyjaśniającego, pod 
warunkiem, że Beneficjent podjął działania mające na celu wyjaśnienie 
rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a stanem 
faktycznym przed dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu (np. wystosował 
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pismo do ZUS/właściwego urzędu skarbowego i będzie w stanie wykazać 
to PFR). Ponadto Beneficjent musi wprowadzić zmiany do Oświadczenia 
o Rozliczeniu w stosunku do danych, z którymi się nie zgadza.  
Jeśli Beneficjent nie wprowadzi poprawnych kwot zgodnie z jego 
przekonaniem i wiedza wynikającą z rejestrów i ksiąg firmy, a tylko 
zaakceptuje propozycje PFR nie będzie mógł wszcząć postepowania 
wyjaśniającego. 

 
5. Jeśli jako mikro, mała lub średnia firma ubiegasz się o 100% dofinansowania- 

zwróć szczególna uwagę na: 
a) uzupełnienie spadku przychodów ze sprzedaży 
b) sprawdzenie lub poprawienie kodów PKD 

 
6. Uzupełnij kwotę skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży - dotyczy 

tylko MŚP rozliczających się z Tarczy Finansowej PFR 1.0 na zasadach 
ogólnych. 
Sprawdź, jak obliczyć skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży. 
 

7. Wszystkie dane są już poprawne i gotowe do zatwierdzenia. 
Podpisz oświadczenie z wykorzystaniem narzędzi autoryzacyjnych 
w bankowości elektronicznej. Pamiętaj, że Oświadczenie o Rozliczeniu 
związane z Tarczą Finansową PFR 1.0 można edytować do momentu podpisu 
w bankowości elektronicznej potem nie ma już możliwości wprowadzania 
żadnych zmian. 
 
Następnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej otrzymasz decyzję z 
PFR o wysokości zwrotu oraz umorzenia subwencji wraz z harmonogramem 
spłat. 

24. Jaką decyzję podejmie PFR po rozpatrzeniu Oświadczenia o Rozliczeniu lub 
po upływie terminu na jego złożenie? 

W związku ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu lub upływem terminu na złożenie 
Oświadczenia o Rozliczeniu, PFR podejmie jedną z następujących decyzji: 

a) decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi 
(dotyczy to sytuacji, gdy całość albo część subwencji zostanie umorzona); 

b) decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi 
w całości; 

c)  decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, 
które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej 
zwrotowi. 
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Bank podpisze w imieniu PFR, działając w charakterze pełnomocnika, decyzję 
określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi, opatrując ją 
pieczęcią banku lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym Osób Uprawnionych 
do reprezentowania banku, a następnie udostępni ją Beneficjentowi w bankowości 
elektronicznej. 
 
Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, a także 
decyzja informująca Beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które 
uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, 
zostaną udostępnione Beneficjentowi nie później niż w terminie 15 dni roboczych, 
licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu, 
z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 
Wysokość subwencji finansowej podlegającej rozliczeniu przez Beneficjenta 
odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR 
propozycji w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. 
Decyzja wydana przez PFR w toku procesu ustalenia kwoty subwencji finansowej 
podlegającej zwrotowi stanowi integralną część stosunku zobowiązaniowego 
łączącego PFR oraz beneficjenta na podstawie umowy subwencji finansowej 

25. Czy Beneficjent otrzyma informację z PFR, że Oświadczenia o Rozliczeniu są już 
dostępne w bankowości elektronicznej. 

Nie. Beneficjent powinien monitorować czy Oświadczenie o Rozliczeniu jest już 
dostępne w bankowości elektronicznej odpowiedniego banku. 

26. Jakie są zasady rozliczenia subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla Mikrofirm. 

W przypadku gdy Beneficjent wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w 
jednym z 54 kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia musi spełnić warunki 
opisane w punkcie 14. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 100% umorzenia 
subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. 
W przypadku gdy choć jeden warunek nie będzie spełniony Beneficjent rozlicza się 
na zasadach ogólnych wskazanych poniżej. 
 
Beneficjent jest zobowiązany w każdym przypadku do zwrotu 25% subwencji 
otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0. 
 
Pozostała wartość do zwrotu zależy od: 
 

a) prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia przyznania 
subwencji – w przypadku spełnienia warunku umarzane jest 25% subwencji 
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Jednakże, gdy Beneficjent zaprzestanie prowadzenia działalności 
gospodarczej rozumianej także jako: 

• zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, 
• otwarcia likwidacji przedsiębiorcy, 
• otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego. 

Jest zobowiązany do całkowitego (100%) zwrotu subwencji bez względu na 
osiągnięcie pozostałych warunków. 
 

b) utrzymania średniego zatrudnienia zadeklarowanego we wniosku 
o subwencję przez okres pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji – 
w przypadku spełnienia warunku umarzane jest 50% subwencji. 
 
Jednakże, gdy Beneficjent nie utrzymał zatrudnienia na średnim poziomie, na 
który otrzymał subwencję wartość umorzenia będzie się zmniejszać 
proporcjonalnie do redukcji zatrudnienia (redukcja stanu zatrudnienia o 10% 
to zwiększenie kwoty zwrotu o 10% kwoty subwencji). 
W przypadku gdy redukcja zatrudnienia jest większa niż 50% to Beneficjent nie 
otrzymuje umorzenia z tej części subwencji, wartość zwrotu jest równa 50% 
otrzymanej subwencji. 
 

 
Przykłady 
Wartość subwencji 140.000 zł 
Beneficjent prowadził działalność w ciągu 12 miesięcy od otrzymania subwencji. 
 

➢ Przypadek 1 
 
Beneficjent otrzymał subwencję finansową na pięciu pracowników. 
 
Wyliczenie wartości umorzenia subwencji w przypadku, gdy średnia liczba 
pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 2. 
 

Skala redukcji = − (
2

5
− 1) x 100% = 60% 

Kwota zwrotu z tytułu redukcji zatrudnienia: 
50% x 140.000 = 70.000 zł – całość kwoty jest do zwrotu 
 
Umorzenie wartości subwencji z tytułu kontynuacji działalności  
25% x 140.000 zł = 35.000   
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Bezwarunkowy zwrot w wysokości 25% subwencji 
25% x 140.000=35.000 zł 
 
Podsumowując kwota zwrotu subwencji wynosi 105.000 zł, a kwota umorzenia wynosi 
35.000 zł 
 

➢ Przypadek 2 
 
Beneficjent otrzymał subwencję finansową na pięciu pracowników. 
 
Wyliczenie wartości umorzenia subwencji w przypadku, gdy średnia liczba 
pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 4. 
 

Skala redukcji = − (
4

5
− 1) x 100% = 20% 

 
Kwota zwrotu z tytułu redukcji zatrudnienia 
20% x 140.000 = 28.000 zł  
Kwota umorzona z tytułu utrzymania średniego stanu zatrudnienia 
50% x 140.000 – 28.000 = 42.000 kwota umorzenia 
 
Umorzenie wartości subwencji z tytułu kontynuacji działalności  
25% x 140.000 zł = 35.000  
 
Bezwarunkowy zwrot w wysokości 25% subwencji 
25% x 140.000=35.000 zł 
 
Podsumowując kwota zwrotu subwencji wynosi 63.000 zł, a kwota umorzenia wynosi 
77.000 zł. 
 

27. Na podstawie jakich danych PFR przedstawi propozycje rozliczenia i umorzenia 
subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.? 

 
W przypadku zatrudnienia są to dane z ZUS dostarczone z złożonych przez 
Beneficjenta miesięcznych deklaracji DRA, RCA, RSA itp. 
W przypadku przychodów są to dane z US głównie pobierane z deklaracji JPK V7M lub 
JPK V7K lub inne patrz punkt 19. Co obejmuje kategoria przychodów w przypadku 
wyliczenia spadku przychodów w celu ubiegania się o 100% umorzenia subwencji z 
Tarczy Finansowej PFR 1.0 
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W przypadkach, gdzie PFR nie będzie w stanie sam wyliczyć propozycji należy wpisać 
odpowiednie kwoty wyliczone zgodnie z regulaminem „Tarcza Finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" przedstawionych również w tym 
opracowaniu. 
W przypadku skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży Beneficjent sam będzie 
musiał obliczyć wartość, jaką należy ująć w Oświadczeniu o Rozliczeniu domyślna 
wartość będzie wynosić 0. 

28. Jak wyliczyć wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji 
zatrudnienia dla Mikrofirm. 

 
Wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia 
= wartość subwencji x skala redukcji 

29. Jak wyliczyć wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji 
zatrudnienia dla MŚP. 

 
Wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia 
= wartość subwencji x 50% x skala redukcji 

30. Jak wyliczyć skalę redukcji zatrudnienia dla Mikrofirm. 

 
Skala redukcji zatrudnienia 
 

= − (
𝑍

L 
− 1) 

 
 

Z - średnie zatrudnienie przez okres 12 pełnych miesięcy od końca miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji finansowej 
patrz punkt 31. Jak wyliczyć średnie zatrudnienie przy ustalaniu kwoty subwencji 
finansowej do zwrotu? 
L- liczba pracowników na którą Beneficjent otrzymał subwencję 
 
Określając redukcję odnosimy się do liczby pracowników, na którą Beneficjent 
otrzymał subwencję. 

 

31. Jak wyliczyć skalę redukcji zatrudnienia dla MŚP. 

Skala redukcji zatrudnienia 
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= − (
𝑍

ŚL 
− 1) 

 
Z - średnie zatrudnienie przez okres 12 pełnych miesięcy od końca miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji finansowej 
patrz punkt 31. Jak wyliczyć średnie zatrudnienie przy ustalaniu kwoty subwencji 
finansowej do zwrotu? 
 
 ŚL – średnia liczba pracowników z 2019 r. liczona jako średnia zatrudnienia z 
30 czerwca 2019 r.  i 31 grudnia 2019 r. 

32. Jak wyliczyć średnie zatrudnienie przy ustalaniu kwoty subwencji finansowej 
do zwrotu? 

Ustalając kwotę subwencji finansowej do zwrotu, w przypadku Mikrofirm i MŚP, 
średnie zatrudnienie należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem: 
 

średnie zatrudnienie  =
m1 + m2 + m3 + (… ) + m12

12
 

 
gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Pracowników na ostatni dzień każdego 
miesiąca kalendarzowego. 

 
Pierwszy miesiąc, dla którego liczona jest średnia – parametr m1 to liczba 
pracowników na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy 
subwencyjnej. Zatem jeśli umowa została zawarta 18.05.2020 r. to średnią 
zatrudnienia zaczynamy liczyć od 30.04.2020 r. następnie 31.05.2020 r., 30.06.2020 r. 
i tak co miesiąc, aż do 31.03.2021 r. 
 
W kalkulacji nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach 
bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy. 
 
W kalkulacji uwzględnia się natomiast m.in. pracowników przebywających na 
urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach lekarskich, świadczeniu rehabilitacyjnym 
czy nieobecnych w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. 

33. Jakiego rodzaju forma zatrudnienia jest brana pod uwagę do wyliczenia stanu 
zatrudnienia na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu subwencji finansowej 
dla Mikrofirm i MŚP. 

Na potrzeby ustalenia warunków umorzenia subwencji dla Mikro, MŚP przez 
Pracownika rozumie się osobę fizyczną: 
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a) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w 
stosunku pracy oraz została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczeń 
społecznych, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy oraz 

b) współpracującą z pracodawcą, niezależnie od formy prawnej 
(w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy 
zlecenia), która była zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczeń 
społecznych. 

 
W przypadku podpunktu a) jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
oraz zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy 
rozliczeniowych z kodami: 0110, 0111, 0125, 0126.  
Takich pracowników do wyliczenia stanu zatrudnienia uwzględnia się w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy (bez zaokrągleń).  
Uwzględnia się także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przebywające 
na urlopie: macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, zgłoszone do ubezpieczeń 
społecznych z kodami 1240, 1211 z tym, że zawsze są liczone jako 1 etat (nawet gdy 
przed urlopami były zatrudnione na niepełny wymiar etatu). 
 
W przypadku podpunktu b) jest to osoba współpracująca niezależnie od formy 
prawnej np. umowa zlecenie, zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień 
każdego z 12 miesięcy rozliczeniowych, z kodami: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 
2242, 0511, 0545. Takich pracowników do wyliczenia stanu zatrudnienia uwzględnia 
się jako 1 etat bez względu na faktyczny przepracowany czas. 
 
W przypadku pracownika młodocianego (kod 0120) –jeśli jest wpisany wymiar czasu 
pracy, to liczymy zgodnie z tym wymiarem, natomiast w pozostałych przypadkach 
liczymy jako 1. 

 
Uwaga! Przy obliczaniu średniego zatrudnienia nie uwzględnia się Pracowników 
przebywających na urlopach bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy. 

34. Czy konieczne jest utrzymanie tych samych Pracowników w 12-miesięcznym 
okresie od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia 
umowy subwencji finansowej? 

Nie. Istotna jest średnia liczba Pracowników (średnie zatrudnienie) w analizowanym 
okresie.  
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35. Czy jeśli pracownik ma urlop bezpłatny od 15.05 do 31.10 to należy wyłączyć go 
z wyliczeń średniego stanu zatrudnienia? 

Zgodnie z przedstawioną klasyfikacja form zatrudnienia, które brane są pod uwagę 
do wyliczenia stanu zatrudnienia w punkcie 32. Jakiego rodzaju forma zatrudnienia 
jest brana pod uwagę do wyliczenia stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia 
poziomu zwrotu subwencji finansowej dla Mikrofirm i MŚP nie uwzględnia się do 
wyliczeń stanu zatrudnienia pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych 
przez cały miesiąc kalendarzowy.  
Zatem jeśli w maju pracownik przebywał jedynie dwa tygodnie na urlopie 
bezpłatnym to jest on brany pod uwagę do wyliczeń na 31.05. natomiast w 
następnych miesiącach nie jest on już uwzględniany w wyliczeniach z uwagi na fakt, 
iż na urlopie bezpłatnym przebywa cały miesiąc kalendarzowy. 

36. Czy do wyliczenia średniego zatrudnienia - na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu 
subwencji finansowej – należy wziąć pod uwagę pracownika przebywającego 
cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, który w okresie tego urlopu wykonywał na 
rzecz swojego pracodawcy pracę na podstawie umowy zlecenia? 

Tak. Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, który w okresie tego urlopu 
wykonuje na rzecz swojego pracodawcy pracę na podstawie umowy zlecenia, 
spełnia definicję Pracownika. Na potrzeby wyliczenia stanu zatrudnienia taka osoba 
będzie traktowana jako 1 etat. 

37. Jak przy obliczaniu stanu zatrudnienia traktować pracownika, który jest 
zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie wykonuje inny zakres zadań na 
umowie zlecenia przy założeniu, że składki społeczne są odprowadzane z obu form 
zatrudnienia. Czy takiego pracownika traktować jako 1 czy 2 etaty? 

Takiego pracownika traktujemy jako 1 etat, bierze się pod uwagę jedynie wymiar 
czasu pracy tej osoby wynikający ze stosunku pracy. 

38. W jaki sposób wyliczyć średnie zatrudnienie przy etatach np. 6 pracowników jest 
zatrudnionych na 1 etat i 1 pracownik na ¼ etatu. 

Zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej PFR 1.0 średni stan zatrudnienia wyliczamy 
w przeliczeniu na etaty bez zaokrągleń. W podanym opisie średni stan zatrudnienia 
wynosi 6,25 etatu i taką liczbę podstawiamy odpowiednio do wzoru z wyliczeniem. 
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39. Na dzień zawarcia umowy z PFR w związku z Tarcza Finansową 1.0. w firmie był 
zatrudniony pracownik na umowę zlecenie i zgłoszony do ZUS z pełnymi 
składkami społecznymi. Jednakże w trakcie 2020 roku zaistniały okoliczności, 
które spowodowały, iż został on wyrejestrowany ze składek społecznych, ale 
nadal pracuje na umowę zlecenia. Czy takiego pracownika można uwzględnić w 
wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia? 

Zgodnie z przedstawionymi zasadami wyliczenia średniego stanu zatrudnienia 
w 2020 r. kluczowy jest warunek odprowadzania składek społecznych za pracownika 
lub osobę współpracującą na ostatni dzień miesiąca. W opisanym przypadku 
pracownik ten będzie uwzględniony w wyliczeniu średniego zatrudnienia 
do momentu, aż będą odprowadzane składki społeczne z jego umowy zlecenia. 
W przypadku wyrejestrowania z składek społecznych w ZUS nie ma możliwości 
uwzględnienia go do wyliczenia średniego stanu zatrudnienia. 
 

40. Czy pracownik, z którym umowa o pracę uległa rozwiązaniu z ostatnim dniem 
miesiąca jest uwzględniony w wyliczeniach średniego stanu zatrudnienia 
(umowa do końca miesiąca, a wyrejestrowanie z ZUS w miesiącu następnym)? 

W przypadku, gdy np. umowa obowiązuje do dnia 31.03.2020 r. a wyrejestrowanie 
z ZUS odbywa się w kwietniu 2020 r. to takiego pracownika należy uwzględnić w 
wyliczeniach średniego stanu zatrudnienia. 

41. Czy pracownik, który sam złożył wypowiedzenie jest uwzględniany również, jako 
spadek zatrudnienia. 

Tak, w momencie, kiedy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy i pracownik zostanie 
wyrejestrowany ze składek społecznych będzie liczony, jako spadek zatrudnienia bez 
względu na przyczynę rozwiązania stosunku pracy. 
 

42. Czy pracownik, który przepracował na umowę zlecenie jedynie pół miesiąca 
(zostały odprowadzone składki społeczne od tej umowy) może być uwzględniony 
w wyliczeniu średniego zatrudnienia. 

W przypadku, gdy ten pracownik był zatrudniony przez pierwsze dwa tygodnie 
miesiąca i po tym czasie wyrejestrowany z ZUS, jako ubezpieczony z tytułu tej umowy 
zlecenie to nie należy go uwzględniać.  
Natomiast, gdy ten pracownik był zatrudniony przez ostatnie dwa tygodnie miesiąca 
i po tym czasie wyrejestrowany z ZUS to można go uwzględnić, gdyż na ostatni dzień 
miesiąca była związany z Beneficjentem umową oraz odprowadzono z tego tytułu 
składki społeczne. 
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43. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
zatrudnionego na umowę zlecenie, od której są odprowadzane tylko składki 
zdrowotne? 

Zgodnie z przedstawionymi zasadami wyliczenia średniego stanu zatrudnienia 
kluczowy jest warunek odprowadzania składek społecznych za pracownika lub 
osobę współpracującą na ostatni dzień miesiąca.  
Zgodnie z przedstawioną sytuacją nie można takiego pracownika uwzględnić w 
wyliczeniu średniego zatrudnienia. 

44. Jak przy obliczaniu średniego zatrudnienia uwzględniać Pracownika, 
zatrudnionego u tego samego przedsiębiorcy jednocześnie na podstawie kilku 
umów zlecenia? 

Pracownik na kilku umowach zlecenia u tego samego przedsiębiorcy zawsze liczony 
jest jako 1 etat. 

45. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
zatrudnionego na umowę o pracę, który przebywa na zasiłku chorobowym 
lub zdrowotnym? 

Tak, pracownik taki jest ujmowany jako 1 etat. 

46. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
przebywającego na zwolnieniu chorobowym? 

Tak, jeśli jest zgłoszony przez Beneficjenta do ubezpieczeń społecznych 
z odpowiednimi kodami na ostatni dzień miesiąca.  
Szczegóły patrz: 32. Jakiego rodzaju forma zatrudnienia jest brana pod uwagę do 
wyliczenia stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu subwencji 
finansowej dla Mikrofirm i MŚP. 

47. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika 
zatrudnionego na umowę o pracę, który przebywa na urlopie macierzyńskim? 

Tak.  
W wyliczeniach średniego stanu zatrudnienia uwzględnia się także osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przebywające na urlopie: macierzyńskim, 
rodzicielskim, wychowawczym, zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami 
1240, 1211 z tym, że zawsze są liczone jako 1 etat (nawet gdy przed urlopami były 
zatrudnione na niepełny wymiar etatu). 

48. Czy zmiana wymiaru czasu pracy u pracownika z 0,25 etatu do 0,5 jest 
uwzględniania w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia. 

Tak, taka zmiana powoduje zwiększenie średniego stanu zatrudnienia w przeliczeniu 
na etaty. 
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49. Czy właściciel firmy/Spółki też jest uwzględniany w wyliczeniu średniego stanu 
zatrudnienia? 

W przypadku gdy właściciel jest związany z firmą umową o pracę lub inną umową 
np. zlecenia i jest z tego tytułu zgłoszony do ubezpieczeń społecznych to powinien 
być ujęty w wyliczeniu. 

50. Na dzień 31.12.2019 byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych skazani z kodem 
080000. Czy należy ich ująć w obliczeniach średniego zatrudnienia? 

W przypadku, gdy skazani zostali zgłoszeni do ZUS i opłacane były z tych umów 
składki społeczne to powinni być ujęci w obliczeniach średniego zatrudnienia. 

51. Czy w trakcie spłaty subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 należy nadal 
utrzymywać średnie zatrudnienie na odpowiednim poziomie? 

Nie ma takiego wymogu. 

52. W jaki sposób, przy badaniu warunków umorzenia części subwencji, będą 
traktowane sytuacje, w których przedsiębiorca zamieni umowy o pracę na umowy 
zlecenia? 

Wsparcie w postaci subwencji finansowej ma na celu utrzymanie dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia. Z punktu widzenia warunków programowych, zamiana 
umowy o pracę na umowę zlecenie jest dopuszczalna. Jednak z pewnością 
beneficjenci decydujący się na taki ruch powinni spodziewać się tego, że spełnienie 
przez nich warunków do umorzenia części subwencji będzie dokładnie weryfikowane 
przez PFR. Nie jest wykluczone, że - jeśli okaże się, że doszło do zamiany umowy o 
pracę na 1 etat z wynagrodzeniem np. 4000 PLN na zlecenie na 2 h/mc z 
wynagrodzeniem 100 zł - zostanie to potraktowane jako nadużycie i będzie mogło 
stanowić przesłankę do odmowy umorzenia części subwencji. Przestrzegamy 
pracodawców przed praktykami, które wskazywałyby na celowe działanie, mające 
na celu wyłudzenie subwencji. 

53. Zasady rozliczenia z subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla MŚP. 

W przypadku gdy Beneficjent wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w 
jednym z 54 kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia musi spełnić warunki 
opisane w punkcie  14. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 100% umorzenia 
subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. 
W przypadku, gdy choć jeden warunek nie będzie spełniony Beneficjent rozlicza się 
na zasadach ogólnych wskazanych poniżej. 
 
Beneficjent jest zobowiązany w każdym przypadku do zwrotu 25% subwencji 
otrzymanej z Tarczy Finansowej 1.0. 
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Pozostała wartość do zwrotu zależy od: 
 

a) prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia przyznania 
subwencji – w przypadku spełnienia warunku umarzane jest 25% subwencji. 
 
Jednakże, gdy Beneficjent zaprzestanie prowadzenia działalności 
gospodarczej rozumianej także jako: 

• zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, 
• otwarcia likwidacji przedsiębiorcy, 
• otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego. 

 
Jest zobowiązany do całkowitego (100%) zwrotu subwencji bez względu 
na osiągnięcie pozostałych warunków. 

 
b) utrzymania średniego zatrudnienia w 2019 r.  przez okres pełnych 12 miesięcy 

od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy 
subwencji – w przypadku spełnienia warunku umarzane jest 25% subwencji. 
 
Jednakże, gdy Beneficjent nie utrzymał zatrudnienia w 2020 r. na średnim 
poziomie z 2019 r. wartość umorzenia będzie się zmniejszać proporcjonalnie 
do redukcji zatrudnienia (redukcja stanu zatrudnienia o 10% to zwiększenie 
kwoty zwrotu o 5% kwoty subwencji). 
 
W przypadku gdy redukcja zatrudnienia jest większa niż 50% to Beneficjent nie 
otrzymuje umorzenia z tej części subwencji, wartość zwrotu jest równa 25% 
otrzymanej subwencji. 

 
c) wielkości skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 

12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę 
(nie wcześniej niż marzec 2020 r.) lub od miesiąca, w którym została podjęta 
decyzja PFR o przyznaniu subwencji finansowej rozumianą w zależności 
od formy działalności jako: 

• dla MŚP prowadzących księgi rachunkowe – to odzwierciedlona w rachunku 
zysków i strat strata na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji; 

• dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów 
w kwocie wykazanej straty; 

• dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie - 
stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze 
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sprzedaży w porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku 
poprzedniego; 
 
Kwota do zwrotu w przypadku tej kategorii to 25% subwencji pomniejszonej o 
wykazaną skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 
miesięcy. Gdy wielkość straty gotówkowej na sprzedaży będzie wynosić 25% 
otrzymanej subwencji to umorzone zostanie całe 25% pomocy finansowej 
otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0. 

 
Przykład 
Wartość subwencji 1.200.000 zł 
 
Beneficjent prowadził działalność w ciągu 12 miesięcy od otrzymania subwencji. 
 
Średnie zatrudnienie Beneficjenta liczone jako średnia zatrudnienie z 30 czerwca 
2019 r. i 31 grudnia 2019 r. wynosi 20. 
 

➢ Przypadek 1 
 

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży wynosi 300.000 zł 
 
Kwota do zwrotu z tytułu osiągniętej skumulowanej straty gotówkowej (parametr 
dotyczy 25% wartości subwencji). 
25% x 1.200.000 -300.000 = 0 
Kwota umorzenia z tytułu osiągniętej skumulowanej straty gotówkowej  
25% x 1.200.000-0 =300.000 zł 
 
Wyliczenie wartości umorzenia subwencji w przypadku, gdy średnia liczba 
pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 8. 
 

Skala redukcji = − (
8

20
− 1) x 100%= 60% 

Kwota do zwrotu z tytułu spadku średniego stanu zatrudnienia 
25% x 1.200.000 = 300.000 zł  
 
Umorzenie subwencji z tytułu kontynuacji działalności  
25% x 1.200.000 zł = 300.000   
Bezwarunkowy zwrot w wysokości 25% subwencji 
25% x 1.200.000=300.000 zł 
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Podsumowując kwota zwrotu subwencji wynosi 600.000 zł, a kwota umorzenia wynosi 
600.000 zł 
 

➢ Przypadek 2 
 

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży wynosi 100.000 zł 
 
Kwota do zwrotu z tytułu osiągniętej skumulowanej straty gotówkowej (parametr 
dotyczy 25% wartości subwencji). 
25% x 1.200.000 -100.000 = 200.000 
Kwota umorzenia z tytułu osiągniętej skumulowanej straty gotówkowej 
25% x 1.200.000-200.000 =100.000 zł 
 
Wyliczenie wartości umorzenia subwencji w przypadku, gdy średnia liczba 
pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 12. 
 

Skala redukcji = − (
12

20
− 1) x 100%= 40% 

 
Kwota do zwrotu z tytułu spadku średniego stanu zatrudnienia 
50% x 1.200.000 x 40%= 240.000 zł 
Kwota umorzenia subwencji z tytułu utrzymania średniego stanu zatrudnienia  
25% x 1.200.000-240.000 = 60.000 zł 
 
Umorzenie wartości subwencji z tytułu kontynuacji działalności 
25% x 1.200.000 zł = 300.000 
 
Bezwarunkowy zwrot w wysokości 25% subwencji 
25% x 1.200.000=300.000 zł 
 
Podsumowując kwota zwrotu subwencji wynosi 740.000 zł, a kwota umorzenia wynosi 
460.000 zł 

54. Czy Beneficjent ubiegający się o 100% umorzenie subwencji finansowej powinien 
wykazać w Oświadczeniu o Rozliczeniu subwencji, skumulowaną stratę 
gotówkową na sprzedaży? 

Tak, Beneficjent powinien wskazać stratę, nawet jeśli ubiega się o 100% umorzenie. 
Gdyby Beneficjent nie spełnił warunków do 100% umorzenia, a pole to będzie puste – 
ustalając wysokość subwencji do zwrotu PFR przyjmie wartość straty jako „0”. 
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55. W jaki sposób wyliczyć skumulowana stratę gotówkową na sprzedaży - księgi 
rachunkowe. 

Skumulowana strat gotówkowa na sprzedaży dla MŚP prowadzących księgi 
rachunkowe to odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata na sprzedaży 
(odpowiednio pozycja F w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie 
kalkulacyjnym oraz pozycja C w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie 
porównawczym) z wyłączeniem kosztów amortyzacji. 
 
Przykład 

Miesiąc
Zysk (+)/Strata ze 

sprzedaży (-) PLN

Amortyzacja 

PLN (koszt)

Strata 

gotówkowa na 

sprzedaży PLN

Strata gotówkowa na 

sprzedaży PLN na 

sprzedaży PLN 

(narastająco)

mar.20 -150 000,00 15 000,00 -135 000,00 -135 000,00

kwi.20 -60 000,00 15 000,00 -45 000,00 -180 000,00

maj.20 100 000,00 15 000,00 115 000,00 -65 000,00

cze.20 -120 000,00 12 000,00 -108 000,00 -173 000,00

lip.20 3 000,00 12 000,00 15 000,00 -158 000,00

sie.20 -20 000,00 12 000,00 -8 000,00 -166 000,00

wrz.20 35 000,00 12 000,00 47 000,00 -119 000,00

paź.20 -50 000,00 12 000,00 -38 000,00 -157 000,00

lis.20 70 000,00 12 000,00 82 000,00 -75 000,00

gru.20 -18 000,00 12 000,00 -6 000,00 -81 000,00

sty.21 13 000,00 12 000,00 25 000,00 -56 000,00

lut.21 2 000,00 12 000,00 14 000,00 -42 000,00

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży: 42 000,00 zł

 

56. W regulaminie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych 
i Średnich Firm" jest wskazane, że dla MŚP prowadzących pełną rachunkowość 
skumulowana gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku 
wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów 
amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży 
aktywów. W powyższych przykładach i podanej definicji straty gotówkowej 
wspomniane jest wyłączenie jedynie amortyzacji. Czy jest to poprawne podejście? 

PFR wprowadził pewne zmiany do regulaminu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu 
Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" i w tym obowiązującym od 28 kwietnia 2021 
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r. wskazane jest, iż dla MŚP prowadzących księgi rachunkowe skumulowana 
gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata 
na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji. 
 
Aktualny regulamin: 
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-
10.html?_ga=2.167937254.650183036.1619253620-1251135966.1618560350#mmsp 

57. Czy przy obliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży należy 
uwzględniać również te miesiące, w których odnotowano zysk? 

W skumulowanej stracie gotówkowej na sprzedaży należy uwzględnić dane 
finansowe z okresu 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym 
przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym 
udzielona została subwencja finansowa. Miesiące, w których w tym okresie 
przedsiębiorca odnotował zysk, są również uwzględniane i wpłyną na wysokość 
straty lub jej brak. 

58. W jaki sposób wyliczyć skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży – księga 
przychodów i rozchodów 

Skumulowana strat gotówkowa na sprzedaży dla MŚP rozliczających się na 
podstawie księgi przychodów i rozchodów to kwota wykazanej straty. 
 
Niestety materiały PFR nie wskazują jednoznacznie co oznacza wspomniana strata. 
Zgodnie z  art. 9 ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426) - dalej u.p.d.o.f.  jeżeli koszty uzyskania 
przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. 
Należy więc przyjąć, że skumulowaną stratą gotówkową dla celów subwencji jest 
strata wynikająca z zapisów księgi przychodów i rozchodów. 
 
Uwaga wyjątek: na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej 
ze sprzedaży nie należy uwzględniać danych z rocznej inwentaryzacji. 
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Przykład 
 

Miesiąc Przychody ujęte w KPiR Koszty zaliczone do KPIR

mar.20 35 000,00 100 000,00

kwi.20 40 000,00 90 000,00

maj.20 60 000,00 10 000,00

cze.20 70 000,00 70 000,00

lip.20 35 000,00 60 000,00

sie.20 90 000,00 70 000,00

wrz.20 60 000,00 50 000,00

paź.20 85 000,00 90 000,00

lis.20 40 000,00 70 000,00

gru.20 20 000,00 85 000,00

sty.21 45 000,00 60 000,00

lut.21 70 000,00 70 000,00

650 000,00 825 000,00

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży -175 000,00

 
 

59. Czy na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży 
w przypadku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy 
uwzględniać dane z rocznej inwentaryzacji? 

Na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży jednostek 
prowadzących księgę przychodów i rozchodów nie należy uwzględniać danych 
z rocznej inwentaryzacji. 

60. Czy na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży w 
przypadku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyłącza się 
koszty amortyzacji? 

Nie dokonuje się takich wyłączeń. W przypadku prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów skumulowana strata gotówkowa ze sprzedaży została 
zdefiniowana, jako kwota wykazanej straty. Wyłączeń amortyzacji dokonuje się 
jedynie w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
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Jedyny wyjątek w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów dotyczy nieuwzględniania w tej stracie wyników rocznej inwentaryzacji. 

61. W jaki sposób wyliczyć skumulowana stratę gotówkową na sprzedaży – karta 
podatkowa lub ryczałt 

Skumulowana strat gotówkowa dla MŚP rozliczających się na podstawie karty 
podatkowej lub ryczałtu to kwota wykazanej straty skumulowany spadek 
przychodów ze sprzedaży w porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 
 
Przykład 

Miesiąc
Przychody ze sprzedaży 

(PLN)
Miesiąc

Przychody ze sprzedaży 

(PLN)

mar.20 35 000,00 mar.19 100 000,00

kwi.20 40 000,00 kwi.19 90 000,00

maj.20 60 000,00 maj.19 120 000,00

cze.20 80 000,00 cze.19 70 000,00

lip.20 35 000,00 lip.19 60 000,00

sie.20 110 000,00 sie.19 70 000,00

wrz.20 60 000,00 wrz.19 110 000,00

paź.20 85 000,00 paź.19 90 000,00

lis.20 40 000,00 lis.19 70 000,00

gru.20 20 000,00 gru.19 85 000,00

sty.21 45 000,00 sty.20 70 000,00

lut.21 70 000,00 lut.20 70 000,00

680 000,00 1 005 000,00

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży -325 000,00 zł

 

62. W jaki sposób firmy, które zmieniły sposób rozliczania powinny wykazać 
skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży? 

Firmy, które zmieniły sposób rozliczania w trakcie okresu, za który wyliczana jest 
skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży, powinny zastosować sposób 
kalkulacji odpowiedni do formy rozliczania w tych miesiącach i zsumować 
otrzymane wartości, np. za 4 miesiące strata wyliczona na podstawie księgi 
przychodów i rozchodów oraz za 8 miesięcy na podstawie pełnej księgowości. 
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63. Co należy wpisać do Oświadczenia o Rozliczeniu w przypadku, gdy Beneficjent 
nie osiągnął skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży? 

W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł straty gotówkowej na sprzedaży to do 
Oświadczenia o Rozliczeniu wpisuje się 0. 

64. Co w przypadku, gdy nie uzupełnię w Oświadczeniu o Rozliczenie pozycji 
skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. 

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży będzie wynosić 0, co zgodnie 
z warunkami rozliczenia wiąże się ze zwrotem 25% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 

65. Czy podmioty, które oprócz działalności gospodarczej prowadzą działalność 
innego rodzaju (np. fundacje, stowarzyszenia) powinny przy wypełnianiu 
Oświadczenia o Rozliczeniu brać pod uwagę spadki przychodów ze wszystkich 
rodzajów działalności, a przy ustalaniu średniego zatrudnienia uwzględniać 
wszystkich Pracowników? 

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i inną działalność niż działalność 
gospodarcza, na etapie rozliczenia subwencji finansowej powinny uwzględniać 
wyłącznie przychody z działalności gospodarczej. Przy ustalaniu średniego 
zatrudnienia, powinny one uwzględniać tylko Pracowników zatrudnionych w ramach 
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 

66. Co w przypadku, gdy PFR nie uwzględni zmian wprowadzonych do Oświadczenia 
o Rozliczeniu Beneficjenta i wyda decyzje o umorzeniu subwencji na podstawie 
wstępnej przedstawionej propozycji rozliczenia? 

W taki przypadku Beneficjent ma możliwość w ciągu 10 dni roboczych od dnia 
udostępnienia decyzji PFR o rozliczeniu, umorzeniu i zwrocie subwencji rozpocząć 
procedurę postępowania wyjaśniającego. W trakcie postepowania wyjaśniającego 
Beneficjent wskazuje na zidentyfikowane nieprawidłowości. Należy jednak pamiętać, 
iż Beneficjent powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą te 
nieprawidłowości. W przypadku, gdy rozbieżność dotyczy danych, które PFR 
wprowadził poprzez dostęp do systemów ZUS czy KAS w pierwszej kolejności należy 
złożyć stosowne korekty w tych instytucjach, aby dane były zgodne z księgami 
i rejestrami Beneficjenta. 
Szczegóły patrz: 66. Czym jest postępowanie wyjaśniające? 

67. W jakich przypadkach należy zwrócić 100% subwencji? 

Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% subwencji otrzymanej z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0 w poniższych przypadkach: 

a) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w każdym czasie przez 
12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, w tym również: 
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• zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, 
• otwarcia likwidacji przedsiębiorcy, 
• otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego. 
b) niedostarczenie przez beneficjenta właściwych umocowań w terminie 

wskazanym przez PFR (dotyczy umocowań potrzebnych podczas składaniu 
wniosków) 

c) niezłożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu przez beneficjenta, który: 
• nie przekazał do banku prawidłowych dokumentów poświadczających 

umocowanie Osoby Upoważnionej do zawarcia umowy subwencji finansowej 
lub 

• nie potwierdził w treści Oświadczenia o Rozliczeniu przeniesienia swojej 
rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowej swojego Głównego 
Beneficjenta Rzeczywistego na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
w sytuacji, gdy beneficjent był zobowiązany do przeniesienia swojej 
rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowej swojego Głównego 
Beneficjenta Rzeczywistego na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

d) zidentyfikowanie ryzyka nieprawidłowości lub nadużycia 
e) złamanie przez beneficjentów wymogów sanitarnych związanych 

z pandemią COVID-19 
 
Subwencja finansowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia 
udostępnienia beneficjentowi decyzji określającej wysokość subwencji finansowej 
podlegającej zwrotowi w całości. 

68. Nie mogę edytować Oświadczenia o Rozliczeniu. 

Sprawdź czy termin, w którym Oświadczenie o Rozliczeniu jest udostępnione do 
złożenia już minął. Termin ten mija po 12 miesiącach od daty wypłaty subwencji. 
Oświadczenia i formularze wcześniej opublikowane są dostępne tylko do podglądu. 

69. Jakie są zasady spłaty nieumorzonej części subwencji otrzymanej z Tarczy 
Finansowej PFR 1.0. 

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi jest nieoprocentowana. 
Spłata następuje w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, po upływie 13 miesięcy 
kalendarzowych licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję. 
Harmonogram spłat zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej. 

70. Czy jest możliwa wcześniejsza spłata subwencji lub nadpłata? 

Beneficjent chcąc wcześniej spłacić subwencję lub dokonać częściowej nadpłaty 
powinien złożyć dyspozycje nadpłaty. 
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Dyspozycja nadpłaty powinna zostać złożona w banku co najmniej 1 miesiąc przed 
planowaną datą nadpłaty (banki mogą wyznaczyć krótszy termin) oraz obejmować 
kwotę nie mniejszą niż dwukrotność raty. 
W dyspozycji powinna być także zamieszczona informacja czy nadpłata spowoduje: 

• skrócenie okresu spłaty subwencji 
• zmniejszenie wysokości pozostałych do spłaty rat 
• ewentualne inne opcje wskazane przez bank 

Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności należy złożyć dyspozycję nadpłaty, 
a następnie przelać środki pieniężne. Przelanie środków z zamiarem wcześniejszej 
spłaty całości lub części oraz niezłożenie dyspozycji nadpłaty spowoduje, że środki 
zostaną zaliczone na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z harmonogramu 
spłat zgodnie z terminem ich wymagalności. Brak dyspozycji powoduje brak 
wcześniejszej spłaty. 

71. Z jakiego rachunku bankowego należy dokonywać spłaty subwencji? 

Nie jest istotne, z jakiego konta bankowego Beneficjent będzie spłacać subwencję 
z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Natomiast istotne jest, na jaki numer konta bankowego 
należy dokonać wpłatę. Numer rachunku bankowego do spłat subwencji będzie 
podany w harmonogramie spłat i decyzji PFR o umorzeniu/zwrocie subwencji. 

72. Co w przypadku, gdy Beneficjent opóźni się w spłacie rat subwencji? 

W przypadku opóźnienia w spłacie rat subwencji naliczane będą odsetki ustawowe. 
Opóźnienie w spłacie odpowiadające kwocie równowartości co najmniej dwóch rat 
może być podstawą natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez PFR. 
W przypadku wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić 
pozostałą do spłaty kwotę subwencji finansowej w terminie 14 dni roboczych od dnia 
wypowiedzenia umowy. 

73. Czy jest możliwość wydłużenia okresu spłaty subwencji? 

Regulamin Tarczy Finansowej PFR 1.0 nie dopuszcza takiej możliwości. 

74. Czym jest postępowanie wyjaśniające? 

Postępowanie wyjaśniające jest procedurą, w ramach której beneficjent ma 
możliwość zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, z zapytaniem dotyczącym: 

a) otrzymanej przez beneficjenta odmowy udzielenia subwencji finansowej, 
w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez 
beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym, 

b) błędu beneficjenta w złożonym wniosku, który skutkował przyznaniem 
subwencji finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą 
mógł wnioskować beneficjent, 
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c) wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została 
wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej Beneficjentowi, pod warunkiem 
udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści decyzji, a rzeczywistym 
stanem faktycznym, przy czym złożenie zapytania nie wstrzymuje wykonania 
pierwotnie wydanej decyzji lub 

d) decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które 
uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej 
zwrotowi. 

Wszelkie zapytania, o których mowa powyżej, należy kierować do PFR 
za pośrednictwem banku, w którym Beneficjent złożył wniosek o subwencję 
finansową. Nie ma innego kanału komunikacji. 
Postepowanie wyjaśniające można rozpocząć dopiero po wydaniu decyzji PFR 
dotyczącej rozliczenia i umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0. 
 
Beneficjent zobowiązany jest zwrócić się do PFR z zapytaniem dotyczącym wysokości 
subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR 
w decyzji udostępnionej Beneficjentowi, nie później niż w terminie 10 dni roboczych 
od dnia jej udostępnienia Beneficjentowi. 
 
Postępowanie wyjaśniające nie zwalnia z obowiązku terminowej spłaty subwencji, 
zgodnie z otrzymanym wcześniej harmonogramem. 
 
Postępowanie wyjaśniające nie dotyczy Beneficjentów, którzy zaakceptowali 
propozycję rozliczenia udostępnioną przez PFR bez zmiany kwoty subwencji 
finansowej do zwrotu (kwota bezsporna). 
 
W przypadku wydania przez PFR decyzji informującej Beneficjenta o zidentyfikowaniu 
przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji 
finansowej podlegającej zwrotowi, postępowanie wyjaśniające może zostać 
zainicjowane przez PFR. 
 
W przypadku, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, 
że kwota subwencji finansowej podlegająca zwrotowi została wskazana w decyzji 
PFR w innej kwocie niż kwota odpowiadająca stanowi faktycznemu, PFR wyda nową 
decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi zgodną 
ze stanem faktycznym. 
Dotychczasowa decyzja zostanie zastąpiona nową decyzją z chwilą jej 
udostępnienia Beneficjentowi przez bank w sposób umożliwiający zapoznanie się 
z jej treścią. 
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75. Czy w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej Mikrofirma 
będzie zobowiązana do zwrotu subwencji finansowej? 

Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy zostanie zawieszona w trakcie 12 
miesięcy licząc od dnia przyznania subwencji finansowej, wówczas przedsiębiorca 
będzie zobowiązany do zwrotu 100% subwencji finansowej, ponieważ przedsiębiorca 
faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie okresu 
badania. Zgodnie zaś z warunkami zwrotu subwencji wymóg prowadzenia 
działalności musi być spełniony w każdym czasie okresu objętego badaniem. 
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie 
może zaś wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów 
z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 
Ponadto, w przypadku, gdy po podjęciu decyzji przez PFR o wysokości zwrotu 
subwencji finansowej: 
1) przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 

zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej; 

2) rozpocznie się likwidacja przedsiębiorcy na podstawie KSH 
PFR może podjąć decyzję o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy subwencji 
finansowej. Pozostała do zwrotu kwota subwencji finansowej stanie się wymagalna 
w terminie 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia umowy. 
 
Przedsiębiorcy, których - z uwagi na kod PKD - dotyczy możliwość skorzystania ze 
100% umorzenia subwencji finansowej, nie mogą zaprzestać prowadzenia 
działalności gospodarczej (w tym nie mogą zawiesić prowadzenia działalności 
gospodarczej) w każdym czasie od daty przyznania subwencji finansowej do daty 
wydania decyzji określającej kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. 

76. Czy umorzona część subwencji stanowi przychód do opodatkowania dla 
przedsiębiorcy? 

Tak, w świetle obecnie obowiązujących przepisów umorzona część subwencji 
stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio PIT lub CIT. 
Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku CIT/PIT 
dokonanych umorzeń będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów we 
współpracy z PFR. 
Jednakże, w zaktualizowanym „Programie konwergencji” który zawiera prognozę 
kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na 
kolejne trzy lata, prezentującym główne cele polityki gospodarczej rządu i działania 
służące ich realizacji jest napisane: 
„Umorzenie subwencji dla podatników – finansowanych z PFR - stanowi dla 
podatnika/przedsiębiorcy przysporzenie, tj. dodatkowy element podstawy 
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opodatkowania podatkiem dochodowym. Z tego powodu planowane zaniechanie 
poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej 
generuje, w stosunku do obecnych zasad podatkowych, ujemny skutek budżetowy 
względem sytuacji, kiedy kwota umorzenia wliczana byłaby do podstawy 
opodatkowania”. 
Zatem można się spodziewać, iż pewne zwolnienia z podatku CIT i PIT w tej kwestii się 
pojawią. 

77. Czy przedsiębiorca może przelać swoje prawa lub obowiązki wynikające z umowy 
subwencji finansowej na rzecz osoby trzeciej? 

Nie jest to dopuszczalne. Zagadnienie to wyjaśnia komunikat PFR z 16 lutego 2021 r.: 
https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/przelew-praw-lub-
obowiazkow-wynikajacych-z-umowy-subwencji-finansowej.html 

78. Czy pełnomocnictwo udzielone przez Beneficjenta do podpisania Oświadczenia 
o Rozliczeniu musi posiadać formę notarialną? 

Nie mam wymogu, aby takie pełnomocnictwo było zawarte w formie notarialnej. 
Dodatkowo na etapie rozliczenia subwencji pełnomocnictwa nie są załączane 
do Oświadczenia o Rozliczeniu. Natomiast pełnomocnictwo Osoby Upoważnionej 
musi być zawarte w dokumentacji Beneficjenta w razie kontroli PFR. 
 
Zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej PFR 1.0. „Osoba Upoważniona” oznacza: 

a) beneficjenta będącego osobą fizyczną, wykonującą działalność 
gospodarczą, 

b) osobę składającą wniosek, zawierającą umowę subwencji finansowej lub 
składającą wobec PFR jakiekolwiek oświadczenia wiedzy lub woli w związku z 
powyższym w imieniu beneficjenta: 

• uprawnioną do samodzielnej reprezentacji beneficjenta jak członek 
jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są 
zamieszczone w KRS lub w CEIDG lub 

• upoważnioną przez beneficjenta do dokonania powyższych 
czynności na podstawie pełnomocnictwa; 

79. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu musi złożyć ta sama osoba, co wniosek 
o subwencję? 

Nie ma takiego wymogu. Ważne, aby osoba składająca Oświadczenie o Rozliczeniu 
była osoba do tego odpowiednio upoważnioną. 
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80. Co powinien zrobić Beneficjent, który nie zgadza się z danymi zawartymi 
w propozycji PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej 
zwrotowi? 

W takim przypadku Beneficjent może wprowadzić zmiany do formularza 
udostępnionego przez bank w zakresie danych podanych w propozycji PFR, 
skutkujące zmniejszeniem wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. 
Przed wprowadzeniem tych zmian Beneficjent zobowiązany jest jednak: 

a) usunąć rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR, 
a stanem faktycznym; oraz 

b) powstrzymać się ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu do czasu usunięcia 
rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w bazach danych m.in. 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów lub Krajowej 
Administracji Skarbowej, w oparciu, o które sporządzona została propozycja 
PFR, a rzeczywistym stanem faktycznym, z zastrzeżeniem konieczności 
dochowania terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu (trzeba 
pamiętać o obowiązku złożenia go w przewidzianym na to terminie). 
 

W przypadku, gdyby Beneficjent złożył Oświadczenie o Rozliczeniu bez usunięcia 
rozbieżności, o których mowa powyżej, spowoduje to wydanie przez PFR decyzji na 
podstawie posiadanych przez PFR danych. Dalsze kwestionowanie wysokości 
subwencji finansowej podlegającej zwrotowi będzie możliwe wyłącznie w toku 
postępowania wyjaśniającego pod warunkiem, że Beneficjent podjął działania 
mające na celu wyjaśnienie rozbieżności przed dniem złożenia Oświadczenia 
o Rozliczeniu (np. wystosował pismo do ZUS/właściwego urzędu skarbowego i będzie 
w stanie wykazać to PFR). Z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji finansowej 
podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji, Beneficjent może 
zwrócić się do PFR - za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek o subwencję 
- nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia udostępnienia tej decyzji 
Beneficjentowi. Złożenie zapytania nie wstrzymuje wykonania pierwotnie wydanej 
decyzji PFR. 
Jeśli natomiast Beneficjent w Oświadczeniu o Rozliczeniu zaakceptuje propozycję PFR 
w zakresie wysokości subwencji finansowej do zwrotu, to kwota ta będzie miała 
charakter bezsporny. Spowoduje to, że Beneficjent nie będzie uprawniony 
do późniejszego kwestionowania wysokości subwencji finansowej do zwrotu w toku 
postępowania wyjaśniającego. 

81. Czy wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 
otrzymanych subwencji. 

Nie jest wymagane prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej 
dla otrzymanych subwencji. Jednakże w razie kontroli PFR należy przedstawić 
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wydatki na jakie została przeznaczona subwencja w celu oceny przez PFR czy pomoc 
finansowa została przeznaczona zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej PFR 1.0. 

82. Czy trzeba posiadać wykaz dokumentów (np. faktur), które zostały pokryte 
subwencją? 

Nie jest wymagane prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 
otrzymanych subwencji. Jednakże w razie kontroli PFR należy przedstawić wydatki, 
na jakie została przeznaczona subwencja w celu oceny przez PFR czy pomoc 
finansowa została przeznaczona zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej PFR 1.0. 

83. W jaki sposób PFR będzie kontrolował wydatki? 

PFR może w okresie związanym umową o udzielenie subwencji z Tarczy Finansowej 
1.0 może wszcząć kontrole w celu weryfikacji wydatkowania subwencji finansowej. 
W regulaminie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych 
i Średnich Firm" wskazane zostały kategorie wydatków, które nie mogą być pokryte 
z środków subwencji. Zatem w razie kontroli PFR należy przedstawić wydatki, na jakie 
została przeznaczona subwencja w celu oceny czy pomoc finansowa została 
przeznaczona zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej PFR 1.0. 
 
Dodatkowo zgodnie z art. 8 regulaminu PFR samodzielnie lub we współpracy 
z Bankami oraz innymi podmiotami ma prawo prowadzić ewidencję Beneficjentów 
oraz udzielonego im Finansowania Programowego oraz monitoring udzielania 
i wykorzystywania Subwencji Finansowych, stosując w tym zakresie standardowe 
procedury ewidencji, raportowania i kontroli, w tym zwłaszcza przeciwdziałania 
nadużyciom. PFR może współpracować, w szczególności, w zakresie 
sprawozdawczości, raportowania lub monitoringu, między innymi z KIR, Bankami, 
instytucjami finansowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministrem Rozwoju, 
Ministrem Finansów, Krajowym Rejestrem Sądowym i sądami powszechnymi oraz 
pozyskiwać informacje od tych instytucji i organów w zakresie dopuszczanym na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

84. Czy jest określony termin wykorzystania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 

W regulaminie oraz w umowie nie wskazano terminu na wykorzystanie subwencji. 
Zatem może być wykorzystana w dowolnym czasie. 

85. Czy jeśli Beneficjent skorzystał z Tarczy Finansowej 2.0 może również ubiegać się 
o umorzenie w ramach Tarczy Finansowej 1.0? 

Tak, nie ma przeciwskazań w przypadku, gdy skorzystano również z Tarczy Finansowej 
2.0. 
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86. Na jakich zasadach należy rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 w 
przypadku, gdy zmienił się status Beneficjenta z Mikrofirmy na MŚP lub odwrotnie? 

Beneficjent rozlicza się z subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0 zgodnie z statusem, 
z którym została mu przyznana pomoc finansowa, o ile status ten był prawidłowo 
określony. 
Beneficjent, który otrzymał subwencję jako MŚP rozlicza się zgodnie z zasadami 
i warunkami dla MŚP pomimo, iż na dzień rozliczenia z subwencji jest Mikrofirmą. 

87. Czy zaległości publicznoprawne wpływają na wysokość subwencji do zwrotu? 

Zaległości publicznoprawne nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu subwencji 
z Tarczy Finansowej PFR 1.0. 

88. Czy jest możliwość, że lista kodów PKD uprawniających do skorzystania z 100% 
umorzenia subwencji zostanie poszerzona o 17 nowych kodów wskazanych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19? 

Decyzje w tych sprawach podejmuje Rada Ministrów, jednakże biorąc pod uwagę, to 
że proces rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 już się rozpoczął jest to 
bardzo mało prawdopodobne. 

89. Jakie zdarzenia mogą skutkować nieotrzymaniem umorzenia lub koniecznością 
zwrotu subwencji? 

a) Niedostarczenie przez beneficjent właściwych umocowań w terminie 
(dotyczące procesu wnioskowania o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0). 
W przypadku błędów w umocowaniach PFR będzie poprzez bank wzywać 
firmy do uzupełnienia i naprawienia błędów (poprzez bankowość 
elektroniczną banku, za pomocą którego składano wniosek o subwencje). 
Brak złożenia umocowań będzie skutkować koniecznością zwrotu subwencji. 
Istnieje jeszcze ok 12.213 firm, które do tej pory nie potwierdziły umocowania 
(proces weryfikacji jest nadal w trakcie). 

 
b) Zidentyfikowanie ryzyka nieprawidłowości lub nadużycia 

We współpracy z KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) i CBA (Centralne 
Biuro Antykorupcyjne) na etapie wnioskowania w przypadku zidentyfikowania 
nieprawidłowości PFR wydawał decyzje odmowne w ramach subwencji 
w Tarczy 1.0 (378 firm) oraz Tarczy 2.0 (265 firm). 
W przypadku zidentyfikowania ryzyka nieprawidłowości w ramach weryfikacji 
następczej we współpracy z KAS i CBA firmy są wzywane do zwrotu. 
Subwencje nie będą umarzane oraz realizowane są kontrole u przedsiębiorcy. 
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c) Złamanie przez Beneficjentów wymogów sanitarnych związanych 

z pandemią COVID -19. 
Zarówno w momencie wnioskowania, jak i umarzania Beneficjenci 
oświadczali, że nie łamali i nie będą łamać obostrzeń sanitarnych. 
W przypadku stwierdzenia takich przypadków PFR będzie wzywać 
Beneficjentów do zwrotu środków. 

  

mailto:biuro@akdudziak.pl
http://www.akdudziak.pl/
https://www.facebook.com/akdudziak


 
 

AK Dudziak  biuro@akdudziak.pl 
Audyt | Księgowość | Doradztwo  www.akdudziak.pl 
   akdudziak 

 
Definicje 
 
„Beneficjent” oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału 
w Programie, przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców pod 
warunkiem uznania, iż podmiot ten spełnia warunki przyznania mu statusu 
Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, wnioskującego do PFR o udzielenie Subwencji 
Finansowej, lub któremu PFR udzielił Subwencji Finansowej 
 
„Oświadczenie o Rozliczeniu” oznacza zestaw oświadczeń wiedzy i woli Beneficjenta 
lub Osoby Upoważnionej złożonych wobec PFR, za pośrednictwem banku i 
z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, w celu rozliczenia otrzymanej przez 
beneficjenta subwencji finansowej, w sposób, w terminie i na warunkach określonych 
w dokumentach programowych; 
 
„Mikroprzedsiębiorca” (Mikrofirma) oznacza Beneficjenta, który na 31 grudnia 
2019 r. łącznie spełnia następujące warunki: 

a) zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu 
pracowników (z wyłączeniem właściciela)  

b) jego roczny obrót za 2019 r. nie przekracza lub suma bilansowa w 2019 r. 
nie przekracza kwoty 2 mln EUR. 

Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy, przez pracownika rozumie się 
osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie 
uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, 
wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania  zawodowego.  
 
„Mała i średnia firma” (MŚP)” oznacza, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r.  

a) zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny 
obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. 
nie przekracza 43 mln EUR,  

b) nie jest Mikroprzedsiębiorcą oraz  
c) nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu 

rządowego pt. "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych 
Firm". 

Na potrzeby ustalenia statusu MŚP jako podmiotu uprawnionego do udziału 
w programie, zgodnie z regulaminem, przez pracownika rozumie się osobę 
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się 
pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, 
wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  
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„Polski Fundusz Rozwoju” (PFR) oznacza Polski Fundusz Rozwoju S.A.; 
 

„Pracownik” oznacza: osobę fizyczną: 
a) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Beneficjentem 

w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez Beneficjenta do ubezpieczeń 
społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia Beneficjenta dla potrzeb 
określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej 
Beneficjentowi lub wysokości kwoty subwencji finansowej podlegającej 
zwrotowi przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 

b) lub współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej 
współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich 
jak np. umowa zlecenia), która była zgłoszona przez Beneficjenta do 
ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeby 
określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej 
Beneficjentowi lub wysokości kwoty subwencji finansowej podlegającej 
zwrotowi przez Beneficjenta. 
 

„Rozporządzenie Pomocowe” oznacza Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014); 
 
KIR oznacza Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. 
 
Regulamin „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych I Średnich 
Firm" lub stosowany zamiennie regulamin Tarczy Finansowej PFR 1.0. jest to aktualny 
i obowiązujący regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza 
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych I Średnich Firm" 
 
Źródło 
Poniższe opracowanie powstało na podstawie materiałów zamieszczonych na 
stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, Regulaminu ubiegania się o udział w programie 
rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i 
Średnich Firm" oraz szkoleń przeprowadzonych przez pracowników PFR dotyczących 
rozliczenia Tarczy Finansowej PFR. 
Materiały dotyczące Tarczy Finansowej PFR 1.0   
FAQ Tarcza Finansowa PFR 1.0 
Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa 
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" 
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