Tarcza Finansowa PFR 1.0
Rozpoczęcie procesu rozliczania i umarzania
subwencji
dla MIKROFIRM i MŚP
Warszawa, 20.04.2021

Tarcza Finansowa PFR 1.0 w liczbach

LICZBA FIRM PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO PROCESU UMORZENIA

346 770

274 231
BENEFICJENTÓW
MIKROFIRM

60 405 985 427 zł

72 539
BENEFICJENTÓW
MŚP

Beneficjenci ze 100% umorzeniem

6 790

35 009

BENEFICJENTÓW
MŚP

BENEFICJENTÓW
MIKROFIRM

41 799
LICZBA FIRM ZE 100%
UMORZENIEM

5 957 884 398 zł

Zdecydowana większość beneficjentów Tarczy PFR 1.0 przetrwała

82

LICZBA FIRM KTÓRE
„NIE PRZETRWAŁY”

63

19

UPADŁOŚĆ
LIKWIDACJA

ZAWIESZENIE
RESTRUKTURYZACJA

Schemat działania Tarczy Finansowej PFR

Współpraca z 17 bankami
komercyjnymi
i większością banków
spółdzielczych.
Współpraca technologiczna
i partnerstwo z KIR.
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DZIENNA LICZBA DECYZJI

Dzienna liczba wydawanych decyzji z Tarczy Finansowej 1.0
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Zdarzenia, które mogą skutkować nieotrzymaniem umorzenia
lub koniecznością zwrotu subwencji.
Niedostarczenie przez beneficjenta
właściwych umocowań w terminie

Zidentyfikowanie ryzyka
nieprawidłowości lub nadużycia

W przypadku błędów w umocowaniach
PFR będzie poprzez bank wyzwać firmy do
uzupełnienia i naprawienia błędów.

We współpracy z KAS i CBA na etapie
wnioskowania w przypadku
zidentyfikowania ryzyka nieprawidłowości
PFR wydawał decyzje odmowne
subwencje w Tarczy 1.0 (378 firm) oraz
Tarczy 2.0 (265 firm)

1 366

Brak złożenia umocowań będzie
skutkować koniecznością zwrotu
subwencji.

580 987 570 zł

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.

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.

PFR w ramach realizacji Programów Rządowych Tarcza Finansowa PFR, dokłada należytej staranności do
właściwego zarządzania ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości oraz współpracuje w tym zakresie z
odpowiednimi organami i instytucjami Państwowymi.

Wezwania do zwrotu subwencji

1 042
LICZBA FIRM KTÓRE ZWRÓCIŁY SUBWENCJE

LICZBA FIRM WEZWANYCH DO ZWROTU
LUB WYJAŚNIEŃ:

324
LICZBA FIRM W TRAKCIE ZWROTU

1 366
580 987 570 zł

Umocowania Beneficjentów do reprezentacji

12 213
LICZBA FIRM, KTÓRE DO TEJ PORY
NIE POTWIERDZENIŁY
UMOCOWANIA
(PROCES WERYFIKACJI TRAKCIE)

9 445

2 768

NIEDOSTARCZONE
UMOCOWANIA

NEGATYWNIE
ZWERYFIKOWANE

ROZLICZENIA
I UMORZENIA
- ogólne zasady

Formularz umorzenia z PFR dla firm:

Nabór oświadczeń:

od 19

od 30

kwietnia 2021

kwietnia 2021

Wydawanie Decyzji:

Pierwsze spłaty:

od 31

od 25

maja 2021

czerwca 2021

Rozliczenie subwencji - kroki

Udostępnienie przez PFR
propozycji rozliczenia
w bankowości
elektronicznej

Złożenie przez Beneficjenta
Oświadczenia
o Rozliczeniu subwencji
finansowej

1

2

Najpóźniej dzień przed
pierwszym dniem na złożenie
oświadczenia o rozliczeniu
subwencji finansowej

Oświadczenie należy złożyć
w ciągu 10 dni roboczych
od upływu 12 miesięcy
liczonych od dnia wypłaty
subwencji finansowej

Otrzymanie decyzji

3

10 dni
roboczych

2a

2b

1 dzień umożliwiający
edycję oświadczenia

ostatni dzień
na podpisanie
oświadczenia

Udostępnienie harmonogramu spłaty
przez bank, z wyjątkiem sytuacji:
• 100% umorzenia
• 100% zwrotu
• brak możliwości ustalenia
wysokości subwencji do zwrotu

Spłata subwencji

4

5

Terminarz - przykłady

Wypłata subwencji
Beneficjentowi

30.04.2020

18.05.2020

08.06.2020

Udostępnienie przez PFR
propozycji rozliczenia

przed 30.04.2021

przed 18.05.2021

przed 08.06.2021

Złożenie Oświadczenia
o Rozliczeniu subwencji
przez Beneficjenta

Od 30.04.2021

Od 18.05.2021

Od 08.06.2021

Do 17.05.2021

Do 1.06.2021

Do 22.06.2021

(w terminie 10 dni roboczych)

Bankowość elektroniczna

Proces rozliczenia subwencji odbywa
się za pośrednictwem bankowości
elektronicznej
•
•
•
•
•

Udostępnienie propozycji rozliczenia
Edycja danych
Złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu
Wydanie decyzji
Harmonogram spłat

Tarcza Finansowa
PFR 1.0

Rozliczenia dokonuje się w tym samym banku, w którym składany był wniosek

WAŻNE!

Przed złożeniem oświadczenia o rozliczeniu
(od tego zależy kwota do umorzenia):
1

2

Sprawdź i podaj spadek
przychodów ze sprzedaży

Przeczytaj propozycję PFR dotyczącą
rozliczenia

5

Wyjaśnij rozbieżności w rejestrach
publicznych
- jeżeli występują i dokonaj korekt

6

Sprawdź/popraw kody PKD

7

Podpisz oświadczenie z wykorzystaniem
narzędzi autoryzacyjnych w bankowości
elektronicznej

3

Popraw dane, jeżeli są nieprawidłowe

4

Uzupełnij kwotę skumulowanej
straty gotówkowej na sprzedaży
(tylko w przypadku MŚP)

Ważne, jeżeli masz prawo
do 100% umorzenia

Po podpisaniu nie ma możliwości
korekty oświadczenia – na podstawie
oświadczenia PFR wyda decyzję!

Warunki umorzenia subwencji dla mikrofirmy

25% kwoty subwencji
zawsze do zwrotu

25%
Od 0% do 50% kwoty
subwencji umarzane jest
zależnie od utrzymania stanu
zatrudnienia
– proporcjonalnie do skali
redukcji zatrudnienia.

25%

0-50%

25% kwoty subwencji umorzone
pod warunkiem prowadzenia
działalności gospodarczej przez
12 miesięcy od dnia przyznania
subwencji

Redukcja stanu
zatrudnienia o 10% to
zwiększenie kwoty zwrotu
o 10% kwoty subwencji.

Warunki umorzenia subwencji dla MŚP

25% kwoty subwencji
zawsze do zwrotu

Od 0% do 25% kwoty subwencji
umarzane jest zależnie od utrzymania
stanu zatrudnienia
– proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia

25% kwoty subwencji umorzone
pod warunkiem prowadzenia
działalności gospodarczej
przez 12 miesięcy

25%

25%

25%

25%

Redukcja stanu zatrudnienia
o 10% to zwiększenie kwoty
zwrotu o 5% kwoty subwencji.

Od 0% do 25% kwoty subwencji
umarzane jest w zależności od
wykazanej skumulowanej straty
gotówkowej na sprzedaży

Zasady zwrotu subwencji

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.

Wypłata subwencji

Rozpoczęcie spłaty

Zakończenie spłaty

PRZYKŁAD: maj 2020

PRZYKŁAD: lipiec 2021

PRZYKŁAD: czerwiec 2023

Harmonogram spłat zostanie udostępniony
w bankowości elektronicznej

▪ Nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w
każdym czasie od daty przyznania subwencji do daty wydania
decyzji przez PFR.
▪ Nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znajdującego się
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
Rozporządzenia Pomocowego na dzień 31 grudnia 2019.

Warunki umorzenia
100% subwencji
dla MŚP i MIKROFIRM

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

Wszystkie powyższe warunki
muszą być spełnione łącznie

MŚP

Odnotowanie spadku
przychodów ze sprzedaży
o minimum 30% w okresach
1 kwietnia
- 31 grudnia
2020

w
stosunku
do

1 kwietnia
- 31 grudnia
2019

lub

1 października
- 31 grudnia
2020

w
stosunku
do

1 października
- 31 grudnia
2019

WAŻNE!
1. Beneficjent nie może rozpocząć postępowania wyjaśniającego przed
uzyskaniem decyzji z PFR.
2. Postępowanie wyjaśniające realizowane jest wyłącznie za
pośrednictwem banku.
3. Postępowanie wyjaśniające nie zwalnia z obowiązku terminowej
spłaty subwencji, zgodnie z otrzymanym wcześniej
harmonogramem.

Postępowanie
wyjaśniające

4. Postępowanie wyjaśniające nie dotyczy Beneficjentów, którzy
zaakceptowali propozycję rozliczenia udostępnioną przez PFR bez
zmiany kwoty subwencji finansowej do zwrotu (kwota bezsporna).

Uwaga! Na złożenie zapytania w postępowaniu
wyjaśniającym, Beneficjent ma 10 dni roboczych
od udostępnienia przez PFR decyzji o wysokości
subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Możesz zapytać PFR o:
wysokość subwencji finansowej podlegającej
zwrotowi, która została wskazana przez PFR
w decyzji, pod warunkiem udokumentowania różnic
w treści decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym,

Postępowanie
wyjaśniające

decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR
nieprawidłowości, które uniemożliwiają ustalenie
wysokości subwencji finansowej podlegającej
zwrotowi

WAŻNE!

Beneficjencie:
▪ Bądź w kontakcie z bankiem
▪ Sprawdzaj komunikaty w bankowości elektronicznej
▪ Śledź stronę www.pfr.pl

Infolinia PFR
Dostępność doradców:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

• Prezentacje i materiały,
• Komunikat i interpretacje,
• Aktualizowany dokument Q&A

800 800 120

Szkolenia dla przedsiębiorców
MŚP

PFR prowadzi codzienne,
bezpłatne szkolenia online dla
przedsiębiorców dotyczących
zasad rozliczania i umarzania
Tarczy Finansowej PFR 1.0.

▪ godz. 11.00
- szkolenie dotyczące mikrofirm
▪ godz. 13.00
- szkolenie dotyczące MŚP

Do tej pory na szkolenia
zapisało się ponad

20 tys. uczestników

Tarcza Finansowa PFR 1.0
Rozpoczęcie procesu rozliczania i umarzania
subwencji
dla MIKROFIRM i MŚP
Warszawa, 20.04.2021

