WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE TARCZY FINANSOWEJ PFR DLA MŚP

WYKAZ SKRÓTÓW:
decyzja Komisji – decyzja z 27 kwietnia 2020 r. SA.56996 – Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – tarcza finansowa dla
mikro małych i średnich przedsiębiorstw, zamieszczona na stronie internetowej UOKiK (Pomoc Publiczna/Informacje
ogólne/Covid-19 a pomoc publiczna/Polskie programy pomocowe);
Komunikat Komisji – Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. z późn. zm.);
MŚP – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
PFR – Polski Fundusz Rozwoju S.A.;
pomoc antykryzysowa – pomoc udzielana zgodnie w warunkami dopuszczalności określonymi w Komunikacie Komisji;
Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.);
Program – Program rządowy dotyczący wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy
Antykryzysowej;
rozporządzenie 651/2014 – rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre kategorie pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.);
sekcja – odpowiednia sekcja Komunikatu Komisji;
subwencja finansowa – subwencja finansowa wypłacana MŚP przez PFR w ramach Programu;
ustawa antykryzysowa – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.);
ustawa SIR – ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1572 z późn. zm.)
ustawa o pomocy publicznej – ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 708);

1. Pomoc publiczna udzielana w ramach Programu.
Zgodnie z art. 21a ustawy SIR, Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć
PFR realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, m.in.
w formach bezzwrotnych. Na tej podstawie PFR realizuje Program, przewidujący udzielanie
przedsiębiorcom subwencji finansowych, z których większa część (do 75% finansowania) będzie
bezzwrotna.
Pomoc udzielana na podstawie Programu została notyfikowana Komisji, która w dniu 27 kwietnia
2020 r. wydała decyzję uznającą tę pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Jak wynika
z postanowień decyzji Komisji, subwencje finansowe stanowią „pomoc w formie dotacji
bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych” (sekcja 3.1).
Poza warunkami określonymi w Programie, wsparcie to musi być udzielane zgodnie z warunkami
określonymi w sekcji 3.1.
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2. Pojęcie przedsiębiorcy w kontekście limitu pomocy z sekcji 3.1.
Zgodnie z pkt. 22 lit. a) i 23 lit. a) Komunikatu Komisji, łączna kwota pomocy z sekcji 3.1 nie może
przekraczać 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100 tys. EUR na przedsiębiorstwo. Badając przysługujący
beneficjentowi limit pomocy z sekcji 3.1, 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 rozporządzenia 651/2014. Bierze się zatem w tym przypadku pod uwagę zarówno
powiązania formalne, jak i występujące za pośrednictwem osób fizycznych lub grupy osób fizycznych
działających wspólnie, nie bierze się natomiast pod uwagę relacji partnerstwa.
W przypadku sekcji 3.1 niezbędne jest zatem ustalenie grupy przedsiębiorstw powiązanych na
podstawie art. 3 ust. 3 załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014, w celu monitorowania
nieprzekroczenia odpowiedniego limitu 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100 tys. EUR. Do ustalania
dostępnego limitu należy uwzględniać jedynie pomoc z sekcji 3.1 udzielaną przez władze polskie
(jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc z sekcji 3.1 w innym państwie członkowskim, nie wlicza się jej
do przysługującego mu limitu 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100 tys. EUR). Jeśli udzielenie tej pomocy
któremukolwiek z członków grupy skutkowałoby przekroczeniem ww. limitu, pomoc nie może być
udzielona lub – jeszcze przed jej przyznaniem - może zostać pomniejszona tak, aby jej wartość
mieściła się w dostępnym limicie.

3. Zasady kumulacji pomocy z sekcji 3.1.
Ogólne zasady dotyczące kumulacji pomocy antykryzysowej zamieszczone zostały na stronie
internetowej UOKiK (Pomoc Publiczna/Informacje ogólne/Covid-19 a pomoc publiczna/Wyjaśnienia).
Mając na uwadze przywołane zasady, pomoc w formie subwencji finansowych (pomoc z sekcji 3.1; tu
pomoc operacyjna, która nie jest przyznawana w odniesieniu do konkretnych kosztów
kwalifikowanych):


może być łączona z każdą inną pomocą z sekcji 3.1 do limitu 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100
tys. EUR;



może być łączona z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis bez ograniczeń
(o ile takie nie wynikają z przepisów krajowych). Oznacza to, że otrzymanie subwencji
finansowej nie wyklucza możliwości otrzymania przez przedsiębiorcę ponadto pomocy
de minimis lub innej pomocy publicznej, np. z art. 15zzb lub art. 15zzd ustawy
antykryzysowej.

4. Pomoc z sekcji 3.1 a pomoc de minimis.
Pomoc z sekcji 3.1 jest czymś odrębnym od pomocy de minimis. Oznacza to, że;


do limitu 800 tys. EUR, o którym mowa w pkt. 22 lit. a) Komunikatu Komisji, nie wlicza się
wartości pomocy de minimis, a do limitu pomocy de minimis nie wlicza się wartości pomocy
z sekcji 3.1;



pomimo wyczerpania limitu pomocy de minimis, przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc
z sekcji 3.1;
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pomimo wyczerpania limitu 800 tys. EUR, przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc
de minimis;



przedsiębiorca może otrzymać 800 tys. EUR pomocy z sekcji 3.1 oraz 200 tys. EUR pomocy
de minimis (łącznie 1 mln EUR).

5. Pomoc z sekcji 3.1 a środek niestanowiący pomocy publicznej/pomocy de minimis.
Przyznanie beneficjentowi wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis
(np. art. 15g czy art. 15zq ustawy antykryzysowej) nie wpływa na przysługujący mu limit pomocy
z sekcji 3.1 ani limit pomocy de minimis. Oznacza to, że przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie
niestanowiące pomocy publicznej ani pomocy de minimis może otrzymać jeszcze 800 tys. EUR
pomocy z sekcji 3.1 oraz 200 tys. EUR pomocy de minimis.

6. Obowiązek prowadzenia rozdzielności rachunkowej pomiędzy różnymi rodzajami działalności.
Zgodnie z pkt. 22-23a Komunikatu Komisji, przedsiębiorca może uzyskać pomoc z sekcji 3.1 w łącznej
wysokości:




100 tys. EUR – gdy prowadzi działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów
rolnych,
120 tys. EUR – gdy prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
800 tys. EUR – w pozostałych przypadkach.

Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w kilku ww. sektorach, do których zastosowanie mają
różne limity, państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić, za pomocą odpowiednich środków,
takich jak rozdzielna księgowość, aby odpowiedni pułap był przestrzegany w przypadku każdej z tych
działalności.
Brak zapewnienia rozdzielności rachunkowej nie wyklucza automatycznie możliwości uzyskania
pomocy z sekcji 3.1. Przedsiębiorca, który prowadzi poza zwykłą działalnością gospodarczą również
działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub rybołówstwa i akwakultury,
jeśli:


ma zapewnioną rozdzielność rachunkową – może otrzymać:
o 800 tys. EUR pomocy w związku z prowadzoną przez niego zwykłą działalnością
gospodarczą,
o 120 tys. EUR pomocy w związku z działalnością w sektorze rybołówstwa
i akwakultury,
o 100 tys. EUR pomocy w związku z działalności prowadzoną w sektorze produkcji
podstawowej produktów rolnych,
przy czym łączna kwota pomocy przyznanej mu na poszczególne rodzaje działalności nie
może przekroczyć 800 tys. EUR,



nie ma zapewnionej rozdzielności rachunkowej - może otrzymać pomoc związaną z jego
zwykłą działalnością gospodarczą, ale nie do limitu 800 tys. EUR, ale do limitu właściwego dla
pomocy w odniesieniu do sektora produkcji podstawowej produktów rolnych (100 tys. EUR)
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lub rybołówstwa i akwakultury (120 tys. EUR) - w zależności, którą z tych działalności
prowadzi.
Przykładowo zatem, jeśli przedsiębiorca prowadzi zwykłą działalność gospodarczą oraz działalność
w sektorze rybołówstwa i akwakultury:


przy prowadzeniu rozdzielności rachunkowej może uzyskać 800 tys. EUR, w tym 120 tys.
pomocy na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury;



przy braku rozdzielności rachunkowej może uzyskać 120 tys. EUR pomocy na oba rodzaje
działalności.

7. Zakaz udzielania pomocy podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Zgodnie z pkt. 22 lit. c Komunikatu Komisji, pomoc nie może być przyznana przedsiębiorstwom, które
w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia 651/2014. Oznacza to, że w przypadku, gdy przedsiębiorca znajdował się w trudnej
sytuacji 31 grudnia 2019 r. i wciąż znajduje się w trudnej sytuacji na dzień udzielenia pomocy, to
udzielenie mu pomocy zgodnie z sekcją 3.1 jest niedopuszczalne.
Pomoc z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji może być natomiast udzielona:


przedsiębiorcy, który nie znajduje się w trudnej sytuacji na dzień udzielenia pomocy;



przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji na dzień udzielenia pomocy, pod
warunkiem, że nie był w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (zakłada się bowiem, że
pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa było wynikiem zaburzeń w gospodarce
spowodowanych epidemią COVID-19).

Jeżeli zatem przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji co najmniej od 31 grudnia 2019 r., nie
może ubiegać się o przyznanie pomocy w formie subwencji finansowej.

8. Wartość pomocy.
Zgodnie z pkt. 22 lit. a Komunikatu Komisji, pomoc można przyznać w formie dotacji bezpośrednich,
korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności bądź w innych formach, takich jak zaliczki
zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny, pod warunkiem, że łączna wartość nominalna takich
środków pozostanie poniżej całkowitego pułapu wynoszącego 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo;
wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub
innych opłat.
W związku z tym, że do monitorowania ww. limitu bierze się pod uwagę wartości nominalne,
wartością tej pomocy jest wartość nominalna subwencji finansowej, tj. kwota subwencji przyznana
przedsiębiorcy na podstawie decyzji PFR.
W przypadku umorzenia części subwencji, kwota pomocy nie podlega korekcie (pomocą pozostaje
wartość nominalna subwencji finansowej).
Oznacza to, że niezależnie od tego, że część subwencji finansowej będzie podlegała zwrotowi, do
ustalenia przysługującego przedsiębiorcy limitu 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100 tys. EUR bierze się
pod uwagę pierwotną wartość pomocy, tj. wartość pierwotnie udzielonej subwencji.
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9. Zwrot pomocy.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L
z 24 września 2015 r.), pomoc uznana w decyzji Komisji za niezgodną z prawem podlega zwrotowi,
wraz z odsetkami od dnia jej udzielenia, a uprawnienia Komisji w zakresie windykacji pomocy
podlegają 10-letniemu okresowi przedawnienia. Literalnie przepisy te dotyczą zwrotu pomocy
w przypadku wydania decyzji przez Komisję Europejską, niemniej jednak ustanawiają ogólną zasadę
obowiązku zwrotu nienależnie przyznanej pomocy.
W sytuacji, gdy pomoc w formie subwencji finansowych nie spełnia warunków dopuszczalności
pomocy określonych w Komunikacie Komisji, beneficjent nie może ubiegać się o przyznanie tej
pomocy. W przypadku, gdyby jednak taka pomoc została przyznana, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami od dnia jej udzielenia.
W przypadku przyznania pomocy w formie subwencji finansowej, które spowodowało przekroczenie
dopuszczalnego limitu 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100 tys. EUR, zwrotowi podlega cała kwota
pomocy, której przyznanie spowodowało przekroczenie limitu, a nie tylko nadwyżka ponad
przysługujący limit.
W sprawie procedury zwrotu należy kontaktować się bezpośrednio z PFR.

10. Informacje o udzielonej pomocy w SUDOP.
Pomoc antykryzysowa (w tym pomoc z sekcji 3.1), tak jak każda inna pomoc publiczna, musi być
sprawozdana w terminie 7 dniu od jej udzielenia za pośrednictwem aplikacji SHRIMP. Obowiązek ten
ciąży nie na beneficjencie, ale na podmiocie udzielającym pomocy, a więc PFR.
Kody, które należy stosować w tym przypadku przy przesyłaniu sprawozdań z wykorzystaniem
aplikacji SHRIMP są następujące:
 kod 9.99 – inne ustawy (w polu 2b należy wpisać: ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie
instytucji rozwoju);
 kod A1.1 – dotacja i inne bezzwrotne świadczenia;
 kod a18.1 – pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane
z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 EUR na przedsiębiorcę (Sekcja 3.1);
Następnego dnia po przesłaniu sprawozdania o udzielonej pomocy za pośrednictwem aplikacji
SHRIMP, pomoc będzie widoczna w SUDOP – ogólnodostępnej bazie informacji o pomocy publicznej
i pomocy de minimis udzielanej w Polsce, poza pomocą w rolnictwie i rybołówstwie, dostępnej pod
adresem: https://sudop.uokik.gov.pl/home.

11. Dzień udzielenia pomocy.
Subwencje finansowe udzielane są na podstawie umowy (po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu
wniosku zostaje wygenerowana umowa subwencji finansowej). Udzielenie wsparcia, modyfikacja
zakresu lub odmowa udzielenia następuje w oparciu o dane udostępnione we wniosku,
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w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi. Po weryfikacji
danych, wydawana jest decyzja pozytywna uznająca całą kwotę wnioskowaną przez beneficjenta albo
decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana albo decyzja negatywna.
Dniem udzielenia pomocy w formie subwencji finansowej będzie zatem dzień wydania przez PFR
jednej z ww. decyzji pozytywnych.

12. Kurs stosowany do przeliczania wartości pomocy.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej, równowartość pomocy w euro ustala się według
kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy. Zasada ta znajduje zastosowanie również w odniesieniu do pomocy
antykryzysowej.
Badając, czy pomoc z sekcji 3.1, o którą ubiega się przedsiębiorca, mieści się w przysługującym mu
limicie 800 tys. EUR/120 tys. EUR/100 tys. EUR, należy brać pod uwagę wartość pomocy w EUR
ustaloną na dzień udzielenia pomocy, a nie złożenia wniosku o pomoc (w przypadku subwencji
finansowych – dzień wydania decyzji przez PFR). W przypadku wzrostu wartości pomocy w stosunku
do wartości szacowanej na moment złożenia wniosku, skutkującym przekroczeniem dopuszczalnego
limitu, pomoc nie może być udzielona lub – jeszcze przed jej przyznaniem - może zostać
pomniejszona tak, aby jej wartość mieściła się w dostępnym limicie.
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