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I. Wstęp 

Dziękujemy za chęć zapoznania się z naszym poradnikiem. W poprzednich publikacjach naszym 

głównym celem było zachowanie przejrzystości i prawdziwości wypowiedzi, która wymaga balansowania 

pomiędzy językiem zrozumiałym, a prawniczą terminologią. Wybór następuje również pomiędzy krótkim 

opisem na potrzeby większości przypadków, a poświęceniem uwagi szczegółom, które będą ważne dla 

konkretnych odbiorców. 

Wspominamy o tym dlatego, ponieważ na potrzeby niniejszego poradnika przewagę zyskują szczegóły 

i terminologia prawnicza. Program Rządowy oraz Regulamin PFR zostały napisane językiem trudnym. 

Ustalone reguły są często niejasne, mają liczne wyjątki. Istnieją w nich luki i sprzeczności. Ich eliminowanie 

w praktyce będzie niestety następować nie przez zmianę przepisów i umów, a poprzez deklarowanie takiej, 

a nie innej formy ich zastosowania. 

W takim stanie faktycznym próbowaliśmy usunąć liczne trudności stworzone w ramach programu 

subwencji. Liczymy na Państwa szczerą ocenę w zakresie tego na ile się to udało. Zachęcamy do kontaktu 

i dzielenia się swoimi uwagami: poczta@mozdzyn.pl, tel. 784 087 810. 

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, które bardzo ułatwią korzystanie z poradnika. 

Poradnik w formacie PDF otwieranym m.in. w bezpłatnym programie Adobe Acrobat Reader posiada tzw. 

odsyłacze. W każdy z nich można kliknąć, żeby zostać odesłanym do innego fragmentu tekstu. 

Na pomarańczowo oznaczamy definicje, które opisujemy w Rozdziale XXVII Definicje. Zapoznanie 

się z nimi nie jest konieczne do lektury poradnika, ale na pewno pomogą one osobom, które będą samodzielnie 

weryfikowały opisywane przez nas kwestie. Po kliknięciu w zaznaczony kolorem fragment zostaniemy 

odesłani do części dokumentu z konkretną definicją. Przed kliknięciem warto zapamiętać, na której stronie 

się było, żeby łatwo do niej wrócić. 

Poradnik podzielony jest na sekcje (w spisie treści opisane DUŻYMI LITERAMI). Na niebiesko 

opisujemy rozdziały. Po kliknięciu w zaznaczony kolorem fragment zostaniemy odesłani do konkretnego 

rozdziału poradnika. 

Pierwsze dwie sekcje (UWAGI OGÓLNE i OKREŚLENIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA) 

stanowią wspólną część poradnika zarówno dla mikrofirm jak i dla MŚP. Kolejne dwie sekcje (TARCZA 

FINANSOWA PFR DLA MIKROFIRM i TARCZA FINANSOWA PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 

FIRM) są samodzielnymi całościami przeznaczonymi albo dla mikrofirm albo dla MŚP. 

 

mailto:poczta@mozdzyn.pl
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XIII. Spadek obrotów gospodarczych 

Program rządowy w zakresie pojęcia spadku obrotów gospodarczych w Tarczy Finansowej PFR 1.0 

odwoływał się do art. 15g ustawy COVID-19, zgodnie z którym pod uwagę bierze się „spadek sprzedaży 

towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym”. Powodowało to liczne problemy i roszczenia 

przedsiębiorców w stosunku do PFR. 

W związku z tym w nowej uchwale Rady Ministrów stanowiącej podstawę Tarczy Finansowej PFR 2.0 

zrezygnowano z definiowania obrotów i pozostawiono tę kwestię do ustalenia w Regulaminie PFR. 

Aktualnie obroty są weryfikowane albo na podstawie deklaracji VAT albo na podstawie plików JPK 

albo nie są weryfikowane i bazują na oświadczeniu przedsiębiorcy, które może podlegać kontroli. Sposób 

obliczania obrotów przez PFR przedstawia poniższa tabela. 

 

Jak rozlicza się wnioskodawca Dane brane do obliczeń przez PFR 

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, 

który rozlicza się miesięcznie. 

Sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji 

JPK V7M. 

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, 

który rozlicza się kwartalnie. 

Sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji 

JPK V7K (w zakresie przychodu za dany miesiąc). 

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT 

wystawiającym faktury VAT marża 

Dane stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki 

na podatek CIT lub PIT, tj. a) przychód z innych 

źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu 

ustawy o CIT lub b) przychód w rozumieniu 

ustawy o PIT. 

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT 

rozliczający się kasowo 

Wnioskodawca świadczący tylko i wyłącznie 

czynności zwolnione z VAT (tzw. zwolnienie 

przedmiotowe) 

Wnioskodawca niebędący podatnikiem VAT (w tym 

wnioskodawcy zwolnieni podmiotowo z VAT). 

Wnioskodawcy rozliczający się ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych. 

Wnioskodawca korzystający z karty podatkowej, 

niebędący czynnym podatnikiem VAT. 

Kwota oszacowana przez wnioskodawcę na 

podstawie wystawionych faktur lub rachunków. 

 

Niestety ww. sposoby ustalania obrotów i ich spadku nie eliminują wielu praktycznych problemów. 

Przykładowo: 
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− czynny podatnik VAT może świadczyć usługi zwolnione z VAT, które w Tarczy Finansowej PFR 1.0 

nie były brane pod uwagę w obliczeniach, co mogło znacznie zniekształcać dane o obrotach i 

spadkach; 

− PFR w odniesieniu do faktur VAT marża wskazuje, że ww. sposób obliczeń dotyczy „beneficjentów, 

którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży”. Równocześnie nie 

wskazuje w jakim okresie ma zostać wystawiona faktura VAT marża, aby ten sposób obliczeń znalazł 

zastosowanie; 

− dane podatnika, który w trakcie 2019 lub 2020 r. stał się czynnym podatnikiem VAT mogą być błędnie 

weryfikowane przez oprogramowanie. 

 

Wysokość spadku obrotów 

Minimalny spadek obrotów uprawniający do otrzymania subwencji wynosi 30%. Wyższa kwota 

subwencji jest możliwa w przypadku spadku obrotów o co najmniej 60%. W przeciwieństwie do Tarczy 

Finansowej PFR 1.0 w Tarczy Finansowej PFR 2.0 wprowadzono też aż trzy kryteria maksymalnej kwoty 

subwencji. 

 

Spadek obrotów 

gospodarczych 

1. próg spadków Co najmniej 30%, ale poniżej 60% 

2. próg spadków Co najmniej 60% 

Kwota przypadająca na 

pracownika/etat 

1. próg spadków 18.000 zł / etat, ale nie więcej niż 9 etatów 

2. próg spadków 36.000 zł / etat, ale nie więcej niż 9 etatów 

Maks. kwota Subwencji 

Finansowej 

Łącznie 324.000 zł 

Na pracownika wg stanu 

zatrudnienia na 30.09.2020 r. 
36.000 zł 

Maksymalna kwota subwencji na pracownika wg stanu 

zatrudnienia na 30.09.2020 r. po zsumowaniu subwencji z 

Tarczy Finansowej PFR 1.0 i Tarczy Finansowej PFR 2.0 

72.000 zł 

 

Okresy spadku obrotów 

 

W Tarczy Finansowej PFR 2.0 mamy mniej możliwości obliczenia spadku obrotów w porównaniu do 

Tarczy Finansowej PFR 1.0. Do wyboru mamy alternatywnie dwa okresy porównawcze. 

a. II-IV kwartał 2020 r. porównujemy do II-IV kwartału 2019 r.; 

lub 

b. IV kwartał 2020 r. porównujemy do IV kwartału 2019 r. 
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W przypadku okresu spod lit. a. sumujemy przychody za II, III i IV kwartał 2020 r., czyli za okres od 

01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Następnie porównujemy te przychody do przychodów z identycznego okresu 

w 2019 r. 

W przypadku okresu spod lit. b. sumujemy przychody za IV kwartał 2020 r., czyli za okres od 

01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Następnie porównujemy te przychody do przychodów z identycznego okresu 

w 2019 r. 

Nietrudno zauważyć, że ww. okresy porównawcze mogą być niekorzystne dla firm, które nie istniały 

lub nie osiągały przychodów w październiku i listopadzie 2019 r., ponieważ będzie to zaniżało kwotę spadków 

w 2020 r. 

Warto pamiętać, że możemy posługiwać się przy obliczeniach tylko miesiącem kalendarzowym (tj. 

okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). 

Uwaga! Nie musimy wyodrębniać przychodów dla konkretnego kodu PKD, który został wskazany 

przez PFR. Spadek obrotów ma być liczony dla całej firmy, niezależnie od wyodrębnienia w niej różnych 

rodzajów działalności. Jeśli więc w ramach jednego podmiotu prowadzimy restaurację oraz sprzedaż 

pojazdów, nie mamy możliwości podania danych dotyczących tylko restauracji. 

 

XIV. Jak obliczyć liczbę pracowników na potrzeby wysokości subwencji? 

Ustalamy dwa kryteria. Pierwszym z nich jest wysokość spadku przychodów określona wg sposobu 

opisanego w Rozdziale XIII Spadek obrotów gospodarczych. Drugim liczba zatrudnionych obliczona wg 

sposobu opisanego w tym rozdziale. Liczba ta nigdy nie może być wyższa niż 9 etatów, ponieważ jest to 

maksymalny mnożnik dla kwoty bazowej subwencji. 

Pamiętajmy, że liczenie pracowników do wysokości subwencji i do jej umorzenia odbywa się na 

zupełnie innych zasadach niż w przypadku liczenia na potrzeby ustalania statusu mikro-, małego lub 

średniego przedsiębiorcy. Sposoby te porównujemy w tabeli na końcu rozdziału. 

 

Jaki termin bierzemy pod uwagę? 

Wyliczenia wielkości zatrudnienia dokonuje się na 30.09.2020 r. Nie istnieje alternatywna data dla 

ustalenia liczby zatrudnienia do obliczenia wysokości subwencji. 

  

Kogo bierzemy pod uwagę przy obliczeniach? 

Obliczając wielkość zatrudnienia należy brać pod uwagę: 
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a. pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) zgłoszonych do ZUS na ww. dzień z kodami 

ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511, w tym pracowników na urlopach macierzyńskich, 

ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych; 

b. osoby współpracujące, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów 

cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), które były zgłoszone do ubezpieczenia społecznego na ww. 

dzień do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 

1211, 0120. 

Powyższe kody ubezpieczeń nie zostały na razie oficjalnie potwierdzone przez PFR, ale miały one 

zastosowanie w Tarczy Finansowej PFR 1.0. 

 

Nie bierzemy pod uwagę: 

a. właściciela firmy, tj. samego przedsiębiorcy, chyba że jest pracownikiem np. udziałowiec spółki 

zatrudniony na umowę o pracę; 

b. osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło – jako niezgłoszonych do ZUS. 

 

Jak dokonać wyliczenia? 

W celu ustalenia liczby zatrudnionych na potrzeby ustalenia kwoty subwencji oraz wysokości jej umorzenia 

należy postępować zgodnie z następującymi regułami: 

1) pracowników zatrudnionych na cały etat liczymy jako 1 etat; 

PRZYKŁAD: dwóch pracowników stanowi 2 etaty; 

2) pracowników zatrudnionych na ułamek etatu liczymy jako ten ułamek etatu;  

PRZYKŁAD: pracownik na 1/5 etatu stanowi 1/5 etatu; 

3) każdą osobę współpracującą (zleceniobiorcę) liczymy zawsze jako 1 etat, niezależnie od skali 

zatrudnienia, ilości godzin;  

PRZYKŁAD: czterech zleceniobiorców na 1/2 etatu stanowi 4 etaty; 

4) każdą osobę na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym liczymy zawsze 

jako 1 etat, niezależnie od wymiaru czasu pracy przed rozpoczęciem urlopu. Taki sposób obliczeń 

stosowany był w Tarczy Finansowej PFR 1.0 i został potwierdzony przez PFR w Tarczy Finansowej 

PFR 2.0 (vide pytanie 3.23 w Q&A wersja z 13.01.2021 r.);  

PRZYKŁAD: 3 pracowników na urlopie macierzyńskim zatrudnionych na 1/5 etatu stanowi 3 etaty; 
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PRZYKŁAD 

 

Przedsiębiorca na 30.09.2020 r. miał zgłoszonych do ZUS 3 pracowników na cały etat, 2 pracowników na 

1/5 etatu, 1 zleceniobiorcę na 1/2 etatu oraz 2 osoby na urlopach ojcowskich zatrudnionych na 1/2 etatu. Jak 

wyliczyć liczbę etatów na potrzeby określenia wielkości subwencji oraz jej wielkości jej umorzenia? 

 

3 x 1 = 3 etaty  

2 x 1/5 = 0,4 lub w innym zapisie 2/5 etatu 

1 x 1/2 = 1 etat 

2 x 1/2 = 2 etaty 

 

Etaty u przedsiębiorcy na wskazany dzień = 3 + 0,4 + 1 + 2 = 6,4 

Etaty na koniec obliczeń zaokrąglamy w górę co daje nam liczbę 7 etatów, przy czym mnożnikiem 

do otrzymanej kwoty będzie 6,4 np. 18.000 zł x 6,4 = 115.200 zł. 

 

Poniżej znajduje się krótka tabela porównawcza dotycząca liczenia zatrudnienia na potrzeby 

ustalenia wielkości przedsiębiorcy oraz na potrzeby wyliczenia kwoty oraz umorzenia subwencji. 

 

LICZENIE PRACOWNIKÓW 

Ustalanie statusu mikro-, mały, średni Ustalanie wysokości subwencji 

Nie uwzględniamy właściciela Nie uwzględniamy właściciela 

Uwzględniamy umowy o pracę, o ile zgłoszono 

pracownika do ubezpieczenia społecznego. 

Nie uwzględniamy pracowników 

zatrudnionych w celu przygotowania 

zawodowego. 

Uwzględniamy umowy o pracę, o ile zgłoszono 

pracownika do ubezpieczenia społecznego, w tym 

pracowników zatrudnionych w celu 

przygotowania zawodowego jeśli mają umowę o 

pracę i są zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego. 

Nie uwzględniamy umów cywilnoprawnych i 

innych form współpracy. Nieistotne, czy 

zgłoszono taką osobę do ubezpieczenia 

społecznego. 

Uwzględniamy umowy cywilnoprawne i inne formy 

współpracy, o ile zgłoszono taką osobę do 

ubezpieczenia społecznego. 
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Do puli pracowników nie wliczamy osób na 

urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, 

wychowawczym. 

Do puli pracowników wliczamy osoby na urlopie 

macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, 

wychowawczym. 

Powyższych obliczeń – co do zasady – 

dokonujemy wg stanu na 31.12.2019 r. Jeśli ktoś 

był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w 

ww. dacie to ujmujemy go w obliczeniach. 

Powyższych obliczeń dokonujemy wg stanu na 

30.09.2020 r. Jeśli ktoś był zgłoszony do 

ubezpieczenia społecznego w ww. dacie to ujmujemy 

go w obliczeniach. 

Liczby pracowników nie zaokrąglamy w górę. 

Sumujemy etaty, w tym etaty cząstkowe. Nie 

sumujemy osób. 

Liczbę pracowników zaokrąglamy w górę, wg 

sposobu opisanego w Rozdziale XIV. 

Do spełnienia kryterium trzeba wykazać liczbę 

wyższą niż 0. Np. 0,5 lub 1,8. 

Do spełnienia kryterium trzeba wykazać liczbę 

równą lub wyższą niż 1. Np. 1 lub 3. 

 

XV. Umorzenie subwencji mikrofirmy 

Subwencja może mieć charakter bezzwrotny i zależy to od spełnienia dwóch przesłanek, w tym 

przesłanki dotyczącej utrzymania zatrudnienia. Umorzenie subwencji w całości zależy od: 

1) nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej w okresie od dnia złożenia 

wniosku o subwencję do dnia 31.12.2021 r. W tym okresie nie możemy np. zawiesić działalności 

gospodarczej. Niedopuszczalne jest również otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania 

upadłościowego lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 

2) utrzymania w 2021 r. zatrudnienia na co najmniej takim poziomie jak w 2020 r. 

Niezależnie od ww. przesłanek należy pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach PFR może 

wypowiedzieć nam umowę subwencji i żądać zwrotu całej kwoty. Przesłanki te zostaną omówione w osobnym 

rozdziale. 

 

Korzystne zmiany w Tarczy Finansowej PFR 2.0 

O ile przesłanka ad. 1) jest jasna, o tyle rozwinięcia wymaga przesłanka ad. 2), czyli przesłanka 

utrzymania zatrudnienia. 

W Tarczy Finansowej PFR 2.0 rozwiązano problem, który istniał w Tarczy Finansowej PFR 1.0. Otóż 

jeśli jako mikrofirma wykazywaliśmy zatrudnienie np. na poziomie 13 etatów (9 umów o pracę na cały etat 

i 4 umowy zlecenia zgłoszone do ubezpieczenia społecznego) to subwencję otrzymywaliśmy na 9 etatów. 

Równocześnie jednak musieliśmy utrzymać zatrudnienie dla pełnego 13-etatowego zatrudnienia. 




