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ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 

PREZES ZARZĄDU 

Jan Gogolewski 

            

Warszawa, 14.05.2020 r.                           

 

NR1/05/12/2020  

         

         

Pan Paweł Borys  

Prezes  Zarządu    

Polskiego Funduszu Rozwoju  

 

 

 

Szanowni Panie Prezesie, 

 

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje w załączeniu wykaz problemów zidentyfikowanych przez 

przedsiębiorców, które powodują niemożność skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tzw. 

Tarczy finansowej lub znacząco utrudniają dostęp. 

 

Dedykujemy Państwu ten materiał, licząc że posłuży do przygotowania i wdrożenia w trybie pilnym 

działań korygujących. 

 

Od tego uzależniony jest byt tysięcy małych i średnich przedsiębiorców, jak również kondycja ich 

organizacji. 

 

 

 Z poważaniem, 

 

 

         Prezes 

 

 

  Jan Gogolewski 

 

 

Do wiadomości:  

 

Pan Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów  

 

Pani Olga Semeniuk 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Rozwoju 
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UWAGI DO TARCZY FINANSOWEJ POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 
 

1. Definicja zatrudnionego przyjęta na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji  

 

Tarcza Finansowa PFR to program mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w okresie 

poważnych zakłóceń w gospodarce w związku z pandemią COVID-19 oraz pomóc im powrócić na 

ścieżkę wzrostu po odmrożeniu gospodarki. Na potrzeby tego programu przyjęto jednak, że 

zatrudnieni to osoby zgłoszone do ubezpieczenia społecznego pozostające z przedsiębiorcą  

w stosunku pracy oraz współpracujące. Przy obliczeniach nie uwzględnia się właściciela. Takie 

ograniczenie dyskryminuje osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające 

pracowników. Firmy te tracąc płynność finansową, w niektórych branżach drastycznie, nie mogą 

skorzystać z programu PFR. 

Przyjęte podejście stoi w sprzeczności z oficjalnymi celami Tarczy, które oprócz ochrony miejsc 

pracy w MŚP, w tym mikro-firmach, obejmują także: poprawę płynności finansowej, 

rekompensowanie szkód poniesionych w wyniku pandemii oraz wspieranie działania branż 

najmocniej dotkniętych skutkami pandemii.  

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników może liczyć jedynie na 

świadczenie postojowe i ewentualnie mikropożyczkę w kwocie 5 tys. zł. To zdecydowanie za mało, 

szczególnie w przypadku niektórych sektorów. Tarcza finansowa oczekiwana była jako program 

wspierający przede wszystkim utrzymanie płynności finansowej Dlatego również jednoosobowe 

firmy osób fizycznych powinny otrzymać dostęp do wsparcia z tego programu. 
 

Wnioskujemy o wprowadzenie działań korygujących 

 

 

2. Weryfikacja stanu zatrudnienia 
 

Przy rozpatrywaniu wniosków o wsparcie z Tarczy finansowej PFR weryfikowany jest stan 

zatrudnienia na ostatni dzień grudnia 2019 roku, co skutkuje tym, że o wsparcie finansowe nie  

mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy zatrudnili pierwszego pracownika po 31 grudnia 2019 

roku. Takie podejście dyskryminuje tych przedsiębiorców, którzy zatrudnili pierwszego pracownika 

pomiędzy 1 stycznia a 29 lutego 2020 roku - nie przypuszczając, że wybuchnie pandemia,  

w efekcie której zostanie wprowadzonych wiele ograniczeń niweczących ich planu rozwoju firmy. 

Nie mogli również przewidzieć, w jaki sposób będą określone kryteria dostępu do programów 

pomocowych.  
 

Postulujemy, aby stan zatrudnienia jako jedno z kryteriów  przyznania pomocy, był ustalany 

na koniec lutego 2020 r. 

 

 

3. Odmowa i co dalej 

 

W przypadku uzyskania odmowy wsparcia z Tarczy finansowej PFR, jeśli wnioskodawca nie 

zgadza się z podaną przyczyną lub jej nie rozumie ze względu na enigmatyczność, Polski Fundusz 

Rozwoju przed złożeniem kolejnego wniosku rekomenduje podjęcie kontaktu z ZUS lub urzędem 

skarbowym w celu uzyskania wyjaśnień. Rzeczywistość jednak pokazuje, że instytucje te nie są 

przygotowane do obsługi dużej liczby zapytań. Linie telefoniczne są przeciążone, dodzwonienie się 

wymaga godzin czekania w kolejce, udzielane informacje obarczone ryzykiem „nieaktualności”, a 

standardowa obsługa klientów w siedzibach tych instytucji nie działa. 

Co więcej, przy ocenie wniosku nie uwzględnia się specyfiki funkcjonowania poszczególnych 

przedsiębiorców, na przykład: 

 posiadania jednostek zamiejscowych (oddziałów), działających pod innym REGONEM i/lub 

NIP dla celów rozliczeń osobowych, niż zakład główny,   
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 złożenia w 2020 r. korekt do zeznań podatkowych lub deklaracji VAT za rok 2019, 

 wyboru metody kasowej do rozliczeń w VAT, 

 różnic w definiowaniu przychodów dla celów VAT i podatku dochodowego (o czym 

piszemy również dalej). 
 

Wnioskujemy o dopracowanie systemu składania i oceny wniosków oraz pilne uruchomienie 

infolinii i punktów obsługi wnioskodawców. 

 

 

4. Bariery w dokumentowaniu spadku obrotów gospodarczych 

 

 Podstawa ustalania przychodu 
 

Przedsiębiorca składając wniosek - zgodnie z informacją przedstawioną w Przewodniku dla mikro  

i MŚP po tarczy finansowej PFR S.A. (str. 28) - powinien  udokumentować spadek obrotów 

gospodarczych definiowanych jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 

wartościowym. W dalszej części poradnika (str. 34) wyjaśnia się, że przychód ze sprzedaży osią-

gnięty przez danego przedsiębiorcę należy ustalić w oparciu o przychód wskazany w sprawozdaniu 

finansowym. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego albo 

niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. przychód należy określić na podstawie 

innych dostępnych dokumentów, np. na podstawie właściwych deklaracji podatkowych, ksiąg 

rachunkowych. 

Jak wynika z powyższego nie przewidziano możliwości określania przychodu na podstawie 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli dokumentacji prowadzonej przez dużą grupę 

mikro i małych przedsiębiorców. Ordynacja podatkowa posługuje się pojęciem ksiąg podatkowych, 

na które składają się księgi rachunkowe i podatkowa księga przychodów i rozchodów; podczas gdy 

w poradniku mówi się o księgach rachunkowych, co może sugerować, że podstawą ustalenia 

przychodów, powinny być tylko księgi rachunkowe.    

 

 Bankowy system elektronicznej obsługi wniosków nie dostosowany do realiów 

Rozbieżności pomiędzy obrotami definiowanymi dla celów rozliczeń podatku 

dochodowego  i VAT 

Rozbieżności wynikają z różnego definiowania pojęcia obrotów gospodarczych dla celów 

podatków dochodowych i VAT, co nie zostało uwzględnione w systemie wnioskowania o wsparcie 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Te dwie wielkości różnią się księgowo, na przykład  

o przychody z operacji finansowych, zaliczki, czy o kwoty refundacji ponoszonych kosztów.  

Problem dotyczy także sprzedaży w oparciu o system VAT-marża.   

Podobne problemy wystąpią w przypadku podatników VAT rozliczających się metodą kasową. 

Chociaż różnice w danych o przychodach będą również wynikały z różnych metod deklarowania 

obrotów dla celów VAT. W ich przypadku deklaracje VAT i pliki JPK_VAT nie odzwierciedlają 

faktycznych obrotów z danego miesiąca, tylko należności faktycznie opłacone. 

W opinii przedsiębiorców, jaki i ekspertów weryfikowanie spadku obrotów w oparciu o deklaracje 

VAT (u rozliczających się miesięcznie) lub pliki JPK_VAT (u rozliczających VAT kwartalnie) nie 

sprawdza się, bo nie tylko może spowodować ograniczenie wysokości przyznanej subwencji, ale 

może również prowadzić do otrzymania wsparcia przez firmy, które w rzeczywistości nie 

odnotowały spadku przychodów ze sprzedaży. 

PFR w swoich objaśnieniach sugeruje, że przychód należy ustalać na podstawie ksiąg 

rachunkowych (podatkowych) prowadzonych, m.in. dla celów opodatkowania podatkami 

dochodowymi. Podczas gdy w praktyce wnioski weryfikowane są w oparciu o ogólnodostępne 

rejestry publiczne, do których należą wyłącznie plik JPK_VAT i deklaracja VAT. Skutkuje to tym, 

że w wielu przypadkach dane o obrotach podawane we wnioskach nie są zgodne z informacjami 
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wynikającymi z tych rejestrów, a system bankowości elektronicznej negatywnie weryfikuje 

wniosek.   

Dyskryminuje to nie tylko podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT, ale 

każdego przedsiębiorcę w potrzebie, którego wniosek spotka się odmową w związku  

z niezgodnością podanych informacji o przychodach z rejestrami VAT.  

Uważamy, że w związku z tym program wymaga modyfikacji.  
 

Postulujemy wprowadzenie następującej zasady składania oświadczeń dokumentujących 

spadek obrotów gospodarczych:   

 podatnicy VAT podają obroty gospodarcze  (sprzedaż towarów i usług) ustalane  

w oparciu o  rejestry (deklaracje) VAT,   

 a pozostali (zwolnieni od VAT) podają przychody ze sprzedaży towarów i usług na 

podstawie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji prowadzonych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania w podatkach dochodowych.   

 

 
 

* * * 


