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Tarcza	Finansowa	PFR	– 100	mld	zł	dla	polskich	firm	w	ramach	Tarczy	Antykryzysowej

Tarcza	Finansowa	PFR	dla
Mikrofirm

Tarcza	Finansowa	PFR	dla
Małych	i	Średnich	Firm	

Tarcza	Finansowa	PFR	dla
Dużych	Firm

25	mld	zł
(zakładana	kwota	

środków	bezzwrotnych	
ok	16	mld	zł)

50	mld	zł
(zakładana	kwota	

środków	bezzwrotnych	
ok	32	mld	zł)

25	mld	zł
(zakładana	kwota	

środków	bezzwrotnych	
ok	6	mld	zł)



Liczba	firm,	które	skorzystały	z	Programu:	345	905

Łączna	kwota	środków	wypłaconych	w	Programie:	60	504	661	423	zł

Łączna	kwota	wypłacona	mikroprzedsiębiorstwom: 18,7	mld
Średnia	kwota	subwencji	dla	jednej	mikrofirmy:	69	tys.	zł

Łączna	kwota	wypłacona	MŚP: 41,8	mld
Średnia	kwota	subwencji	dla	jednego	MŚP:	546	tys.	zł

Stan	na	dzień:	3	sierpnia	2020	r.

Tarcza	Finansowa	PFR	dla	mikro	i	MŚP	w	liczbach
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1. Prawdziwość	oświadczeń	oraz	informacji	podanych	przez	
Beneficjenta	we	wniosku.

2. Realizacja	przez	Beneficjenta	obowiązków	wynikających	
z	umowy	subwencji	finansowej	oraz	regulaminu	programu.

3. Prawidłowość	wydatkowania	środków	przez	Beneficjenta.

Tarcza	Finansowa	PFR	dla	mikro	i	MŚP	
– potencjalne	obszary	kontroli
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Pojęcie „nieprawdziwe oświadczenie” lub „nieprawdziwa informacja” może być rozumiane
szeroko i może obejmować swoim zakresem m.in.:
1. złożenie nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego statusu przedsiębiorstwa,
2. złożenie nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego nieprzekroczenia dopuszczalnego

limitu pomocy antykryzysowej z Sekcji 3.1 na dane przedsiębiorstwo,
3. złożenie nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego tego, że odnotowany u danego

przedsiębiorcy spadek obrotów gospodarczych nastąpił wskutek COVID-19,
4. złożenie nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego tego, że główny beneficjent

rzeczywisty przedsiębiorcy nie posiada rezydencji podatkowej w raju podatkowym,
5. złożenie nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego tego, że osoba, która podpisała

wniosek była umocowana do złożenia w imieniu przedsiębiorcy wniosku oraz akceptacji
i zawarcia umowy subwencji finansowej,

6. złożenie nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego tego, że przedsiębiorca uzyskał
wszelkie zgody niezbędne do zawarcia umowy subwencji finansowej.

Prawdziwość	oświadczeń	oraz	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– uwagi	ogólne
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Beneficjentem programu PFR dla mikro i MŚP jest przedsiębiorca
w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, który:
Ø zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9

pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela
oraz którego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r.
nie przekracza kwoty 2 mln EUR – („Mikrofirma”);

Ø zatrudnia do 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.),
z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r.
nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa w roku 2019
nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie jest Mikrofirmą lub nie jest
beneficjentem Programu DP – („MŚP”).

Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– status	przedsiębiorstwa
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Ø Dużym przedsiębiorcą na potrzeby Programu Tarcza Finansowa PFR dla dużych
firm jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców:
(i) który zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.),

z wyłączeniem właściciela, lub
(ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma

bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR.

Ø Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia minimum 250 pracowników to jest to warunek
wystarczający, aby klasyfikować go jako Dużego Przedsiębiorcę (nie jest
konieczne spełnienie warunku sumy bilansowej i obrotów).

Ø Jeżeli natomiast przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 250 pracowników, dla
uznania go za dużego przedsiębiorcę konieczne jest spełnienia obu warunków
dotyczących ww. wielkości sumy bilansowej i obrotów.
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Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– status	przedsiębiorstwa



Ø Określając status Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, Beneficjent zobowiązany był
zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji
łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych),
i w razie konieczności dodać pełne dane dotyczące jego przedsiębiorstw
powiązanych oraz/lub dodać proporcjonalne dane przedsiębiorstw
partnerskich.

Ø Definicje podmiotów partnerskich i powiązanych wynikają z treści Regulaminu
Programu Tarcza Finansowa PFR dla MŚP oraz z art. 3 ust. 2 i ust. 3 Załącznika I
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06. 2014 r., str. 1, z
późn. zm.).
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Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– status	przedsiębiorstwa
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Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– status	przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają
w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie

z tytułu roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo,

zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego
statucie lub umowie spółki (należy przy tym pamiętać, że osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą są traktowane jak przedsiębiorstwa, więc opisane wyżej
relacje pomiędzy przedsiębiorstwami dotyczą również tych osób);

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw
głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.



Ø Powiązanym jest nie tylko wnioskodawca, który posiada dominujący wpływ na inne
przedsiębiorstwo, lecz także taki, na którego dominujący wpływ wywiera inny
podmiot gospodarczy (należy badać wzajemne relacje w obie strony).
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Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– status	przedsiębiorstwa



Ø Przedsiębiorstwa pozostające w jednym ze związków opisanych w ramach definicji
przedsiębiorstwa powiązanego za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób
fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane,
jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku
właściwym lub rynkach pokrewnych, przy czym za „rynek pokrewny” uważa się rynek
dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym
szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

Ø Powiązanie pomiędzy przedsiębiorstwami nie musi koniecznie zachodzić przez –
literalnie – te same osoby fizyczne, ale może się także opierać na związkach o
charakterze rodzinnym czy biznesowym (np. małżonek/ka prowadzący działalność
gospodarczą na tym samym rynku lub rynku pokrewnym, co spółka, w której prezesem
Zarządu jest drugi z małżonków).
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Ø Powiązań nie ogranicza się do tylko jednego poziomu zależności, lecz bierze się pod
uwagę także powiązania dalszego stopnia - poprzez kolejne podmioty, przy czym:
1) uwzględnia się pełne dane każdego przedsiębiorstwa powiązanego w stosunku

do przedsiębiorstwa powiązanego z podmiotem ubiegającym się o przyznanie
pomocy,

2) uwzględnia się proporcjonalne dane każdego partnera przedsiębiorstw
powiązanych z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomoc,

3) uwzględnia się proporcjonalne dane każdego przedsiębiorstwa, które jest
powiązane z którymkolwiek z bezpośrednich partnerów podmiotu
ubiegającego się o pomoc,

4) nie uwzględnia się danych podmiotu będącego partnerem partnera podmiotu
ubiegającego się o pomoc,

5) podobnie nie uwzględniania się danych przedsiębiorstwa powiązanego
z niebezpośrednim partnerem podmiotu ubiegającego się o pomoc.
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Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– status	przedsiębiorstwa
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Ø Podmiot, którego 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane
bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego będzie zawsze uznawany za duże
przedsiębiorstwo.

Ø Powyższa reguła nie dotyczy spółek komunalnych kontrolowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego, których budżet nie przekracza rocznie
kwoty 10.000.000 EUR oraz liczba mieszkańców nie przekracza 5 000, oraz
w których udział jednostki samorządu terytorialnego jest nie większy niż 50%.

Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– status	przedsiębiorstwa
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1. Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej PDR dla mikro i MŚP może być
kumulowana z inną pomocą publiczną z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej do
łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR EUR / 120 tys. EUR / 100 tys. EUR.

2. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK z dnia 15 maja 2020 r. (udostępnionym na stronie
UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19284), badając przysługujący
beneficjentowi limit pomocy 800 tys. EUR / 120 tys. EUR / 100 tys. EUR :
Ø należy wziąć pod uwagę wszelką wcześniejszą pomoc z sekcji 3.1 otrzymaną przez

beneficjenta oraz podmioty z nimi powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika 1 do
rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014,

Ø nie bierze się natomiast pod uwagę podmiotów partnerskich.
2. UOKiK stoi przy tym na stanowisku, iż do ustalania dostępnego limitu należy uwzględniać

jedynie pomoc udzielaną przez władze polskie.
3. Z wyjaśnień UOKiK wynika zatem, że jeżeli przedsiębiorstwo powiązane otrzymało pomoc

w innym państwie członkowskim (np. we Francji), nie wlicza się tej pomocy do przysługującego
limitu 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100 tys. EUR.

Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– limit	pomocy
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Ø Sprawdzenie, czy zadeklarowany przez Beneficjenta we wniosku spadek obrotów
gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu
kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca
kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku nastąpił
w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Ø Możemy wyróżnić trzy kategorie przedsiębiorców, tj.
1) Przedsiębiorców, których działalność została formalnie zakazana lub ograniczona

w sposób administracyjny (np. właściciele hoteli, salonów fryzjerskich
i kosmetycznych, siłowni, sklepów w galeriach handlowych lub na lotniskach, firmy
przewozowe, właściciele kin, teatrów czy innych instytucji kultury).

2) Przedsiębiorców, których działalność została dotknięta w sposób bezpośredni lub
pośredni przez ograniczenia w funkcjonowaniu państwa (np. biura turystyczne,
kantory).

3) Pozostałych przedsiębiorców.

Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– spadek	obrotów	
w	następstwie	COVID-19
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Ø Z programu Tarcza Finansowa dla mikro i MŚP może skorzystać przedsiębiorca: który,
posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który
jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz którego główny
beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada
rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w
sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych
(2020/C 64/03).

Ø Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej głównego beneficjenta rzeczywistego
przedsiębiorcy lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego, iż główny
beneficjent rzeczywisty posiada rezydencję podatkową w innych krajach niż te
należące to tzw. „rajów podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie
zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03).

Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– rezydencja	podatkowa	
beneficjenta	rzeczywistego
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Ø Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia
31 grudnia 2020 r.:
a) dokumenty potwierdzające, że osoba, która złożyła w imieniu przedsiębiorcy wniosek

była umocowana do złożenia takiego wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy
Subwencji Finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację
odpowiadającą odpisowi pełnemu z KRS lub wyciąg z CEIDG) oraz

b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia
Umowy Subwencji Finansowej.

Ø Bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu
w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformuje Przedsiębiorcę
o formie, w jakiej przyjmie od Przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie.

Ø W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej, Przedsiębiorca będzie
zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu
subwencji w mniejszej wysokości.

Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– dokumenty	potwierdzające	
upoważnienie	do	zawarcia	umowy	subwencji	finansowej	
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Sprawdzenie, czy przedsiębiorca uzyskał wszelkie zgody niezbędne do zawarcia
umowy subwencji finansowej, w tym:
Ø czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową

działalność gospodarczą (lub wspólnikiem spółki cywilnej), pozostający
w związku małżeńskim uzyskał zgodę małżonka na zawarcie umowy
subwencji finansowej (o ile taka zgoda była wymagana),

Ø czy przedsiębiorca będący spółką uzyskał wszelkie uchwały wspólników lub
organów spółki wymagane do zawarcia umowy subwencji finansowej
(o ile taka zgoda była wymagana).

Prawdziwość	oświadczeń	i	informacji	podanych	
przez	beneficjenta	we	wniosku	– uzyskanie	wymaganych	zgód	na	
zawarcie	umowy	subwencji	finansowej
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Ø W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową na podstawie
nieprawdziwych oświadczeń, od których uzależnione było udzielenie
subwencji finansowej lub wysokość subwencji finansowej, Beneficjent
zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania Subwencji Finansowej, zwrotu subwencji
finansowej lub jej części na wyodrębniony rachunek techniczny Banku
(§11 ust. 13 Regulaminu Programu, który wszedł w życie w dniu 28 maja b.r.).

Ø Do czasu całkowitego zwrotu subwencji finansowej przez Przedsiębiorcę,
PFR może kontrolować prawdziwość informacji i oświadczeń złożonych
w związku z zawarciem umowy subwencji finansowej przez Przedsiębiorcę
lub osobę go reprezentującą.

Konsekwencje	stwierdzenia	nieprawdziwości	
informacji	lub	oświadczeń	zawartych	we	wniosku
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Ø W przypadku stwierdzenia złożenia przez Beneficjenta nieprawdziwych
oświadczeń lub podania we wniosku nieprawdziwych informacji PFR może
podjąć decyzję o zwrocie przez Przedsiębiorcę całości lub części subwencji
finansowej. W takim przypadku subwencja finansowa stanie się wymagalna
w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Przedsiębiorcy informacji
o decyzji PFR w sposób pozwalający Przedsiębiorcy zapoznać się z informacją
o decyzji PFR.

Ø W razie stwierdzenia iż Przedsiębiorca jest dużym przedsiębiorcą PFR może
wydać decyzję o zwrocie udzielonego wsparcia.

Ø Możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej za przedstawienie
fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń w związku
z procesem ubiegania się o finansowanie programowe z PFR.

Konsekwencje	stwierdzenia	nieprawdziwości	
informacji	lub	oświadczeń	zawartych	we	wniosku
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Beneficjent	zobowiązał	się	w	umowie	subwencji	finansowej	m.	in.	do	tego,	że:
1. do momentu spłaty całości subwencji finansowej podlegającej spłacie

nie rozwiąże z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na który
nastąpiła wypłata subwencji finansowej oraz umowy o świadczenie usług
bankowości elektronicznej oraz dokona wszelkich czynności, jakie mogą okazać się
wymagane przez Bank, tak aby nie dać Bankowi uprawnienia do wypowiedzenia
którejkolwiek z tych umów;

2. w przypadku rozwiązania przez Bank umowy rachunku bankowego za pośrednictwem,
którego obsługiwane jest rozliczenie subwencji finansowej lub umowy o świadczenie
usług bankowości elektronicznej, albo zaprzestania świadczenia tych usług przez Bank
z jakiejkolwiek innej przyczyny, niezwłocznie zawrze z innym bankiem obsługującym
Program, umowę rachunku bankowego (rozliczeniowego) i umowę usług bankowości
elektronicznej, zaś po zawarciu tych umów zawiadomi PFR o zmianie banku i zmianie
numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego).

Realizacja przez beneficjenta obowiązków 
wynikających z umowy subwencji finansowej.
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Ø W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę, któregokolwiek z ww.
zobowiązań PFR może wypowiedzieć umowę subwencji finansowej ze
skutkiem natychmiastowym.

Ø W takim przypadku subwencja finansowa stanie się wymagalna w terminie
14 dni roboczych od dnia udostępnienia Przedsiębiorcy oświadczenia
o wypowiedzeniu Umowy w sposób pozwalający Przedsiębiorcy zapoznać się
z tym wypowiedzeniem.

Konsekwencje	stwierdzenia	naruszenia	przez	Beneficjenta	
zobowiązań	wynikających	z	umowy	subwencji	finansowej
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1. Środki z subwencji finansowej otrzymanej z PFR mogą zostać przeznaczone przez
Beneficjenta wyłącznie na:
a) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym: wynagrodzeń

pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących
kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o
podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń
i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób
bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz

b) przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być
przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej.

2. Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela,
ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta.

Prawidłowość	wydatkowania	środków	przez	
beneficjenta	– przeznaczenie	subwencji	finansowej
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Ø PFR samodzielnie lub we współpracy z Bankami oraz innymi podmiotami
ma prawo prowadzić 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.

Ø Co do sposobu ewidencjonowania wydatkowania pieniędzy – nie została narzucona
jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca
może wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający
powiązanie środków z danym wydatkiem.

Prawidłowość	wydatkowania	środków	przez	
beneficjenta	– monitorowanie	wykorzystania	subwencji	
finansowej
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Ø W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania przyznanej
kwoty subwencji finansowej PFR może wypowiedzieć umowę subwencji
finansowej ze skutkiem natychmiastowym.

Ø W takim przypadku subwencja finansowa stanie się wymagalna w terminie
14 dni roboczych od dnia udostępnienia Przedsiębiorcy oświadczenia
o wypowiedzeniu Umowy w sposób pozwalający Przedsiębiorcy zapoznać się
z tym wypowiedzeniem.

Konsekwencje	stwierdzenia	nieprawidłowego	
wydatkowania	subwencji	finansowej
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1. Trwają prace nad stworzeniem zautomatyzowanego systemu do rozpatrywania
wniosków o umorzenie subwencji, które może wynieść maksymalnie 75% przyznanej
kwoty.

2. Główne warunki umorzenia dla mikoprzedsiębiorstw to:
a) kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy

(25% umorzenia) oraz
b) utrzymanie średniego stanu zatrudnienia na koniec 12 miesiąca

kalendarzowego, licząc od pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji
(do 50% umorzenia).

3. MŚP chcąc uzyskać maksymalną wartość umorzenia również powinny:
a) kontynuować prowadzenie działalności przez 12 miesięcy (25% umorzenia)
b) utrzymać średni stan zatrudnienia na koniec 12 miesiąca kalendarzowego

(25% umorzenia),
c) a także dodatkowo udokumentować poniesienie strat na sprzedaży (kolejne

25% umorzenia).

Rozliczenie	subwencji	finansowej	– ogólne	uwagi
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1. Beneficjent, który otrzymał subwencję finansową z PFR zobowiązany jest złożyć
w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia
wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy oświadczenie o rozliczeniu
subwencji finansowej, w którym powinien potwierdzić średnią liczbę
Pracowników w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca
poprzedzającego dzień zawarcia umowy subwencji finansowej.

2. W przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorcę we wskazanym terminie
oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca będzie
zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości.

Rozliczenie	subwencji	finansowej	– termin	złożenia	
oświadczenia	o	rozliczeniu
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