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SUBWENCJE. TARCZA FINANSOWA. PORADNIK
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 XX 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.
Ze względu na bardzo obszerną tematykę subwencji PFR, pozostałe formy wsparcia przez ARP i BGK
(mające charakter pomocniczy, o mniejszym zakresie), zostaną omówione w kolejnej wersji poradnika, którą
będziemy wysyłać w najbliższych kilku dniach.
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Jako ciekawostkę można dodać, że Prawo przedsiębiorców w ogóle nie posługuje się pojęciem
„prowadzenia działalności gospodarczej” (zamiast tego posługuje się m.in. pojęciem „wykonywania”
działalności), w związku z czym użycie takiego terminu na potrzeby dofinansowań jest wyjątkowo nietrafione.

XII.

Spadek obrotów gospodarczych
Program rządowy w zakresie pojęcia spadku obrotów gospodarczych odwołuje się do art. 15g ustawy

COVID-19, zgodnie z którym pod uwagę bierze się „spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu
ilościowym lub wartościowym”. Tym samym zarówno Rada Ministrów jak i PFR wykorzystuje pojęcie
rodzące liczne wątpliwości w zakresie jego stosowania na potrzeby Tarczy Antykryzysowej. Odniesienie do
art. 15g ww. ustawy obejmuje jedynie samo pojęcie, nie zaś stawki procentowe i daty, w których obliczamy
spadek.
Jedyną wskazówkę w tym zakresie opublikowano 28.04.2020 r. na stronie gov.pl, przy czym skierowana
jest ona do płatników VAT.

Informacja na stronie gov.pl
Dla podatników podatku od towarów i usług, niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach
będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo
Finansów i Krajową Administrację Skarbową.
W przypadku VAT-7 bądź VAT-7K chodzi o sumę pól:
10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
22 – Eksport towarów
31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 7 lub 8 ustawy
Jedyna wskazówka dotyczy więc odesłania do publicznych rejestrów, gdzie trafiają informacje
o wysokości naszych przychodów.
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Uwaga! PFR zaleca, żeby po złożeniu deklaracji VAT wstrzymać się kilka dni ze złożeniem wniosku,
ponieważ brak danych w publicznych rejestrach umożliwiających weryfikację treści wniosku może skutkować
jego odrzuceniem. W naszej ocenie jest to niezrozumiałe bo w takim przypadku wniosek powinien oczekiwać
na rozpoznanie do czasu pojawienia się tych danych. Prawdopodobnie stanowisko PFR w tym zakresie ulegnie
zmianie, jednak jest aktualne na 01.05.2020 r.
Dotychczas przyjmowano, że najbardziej funkcjonalną – na gruncie ustawy COVID-19 – definicją
obrotu jest ta z Ustawy o rachunkowości. W ustawie o rachunkowości nie pada wprost definicja obrotu, ale
powszechnie przyjmuje się, że obrotem jest definicja przychodów i zysków zawarta w art. 3 pkt 30 ww.
ustawy.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

art. 3 pkt 30)
przychody i zyski– rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów,
albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia
jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Dzięki takiemu rozumieniu obrotów – przy ujęciu wartościowym – można było próbować uniknąć
wliczania do nich sprzedaży środków trwałych. Z drugiej strony powinniśmy uwzględnić np. otrzymaną
zaliczkę.
PFR poprzez zadeklarowanie, że w pierwszej kolejności będzie opierał się na deklaracjach VAT
eliminuje możliwość nieuwzględniania w przychodzie sprzedaży środka trwałego, który – co do zasady –
podlega opodatkowaniu VAT.
Formularz na stronie banku nie umożliwia udzielenia wyjaśnień odnośnie przyjętej kwoty obrotów.
Formularz na stronie banku posiada również inną istotną wadliwość dotyczącą tego, że nie pozwala na
wprowadzenie obrotów w ujęciu ilościowym, ponieważ uzupełnia wpisaną liczbę o „PLN”. Być może błąd
ten zostanie wyeliminowany lub nie występuje we wszystkich bankach.
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Spadek ilościowy czy wartościowy
Ustawodawca zostawił nam furtkę umożliwiającą liczenie spadku obrotów poprzez odniesienie do
przychodów ze sprzedaży albo poprzez odniesienie do ilości (wolumenu) sprzedaży. W takim
przypadku należy bazować np. na ilościach wynikających z faktur i paragonów. Spadek ilościowy obrotu
liczymy łącznie dla wszystkich towarów i usług, bo ustawodawca nie zostawił nam innego wyjścia. Jeśli
mamy część przedsiębiorstwa, gdzie sprzedaż wzrosła i drugą, gdzie drastycznie spadła to i tak to sumujemy.
PRZYKŁAD: prowadzimy sklep i serwis samochodowy. Sprzedaż części (towarów) nie spadła, ale spadła
ilość napraw (usług). W przypadku liczenia spadku obrotów w ujęciu ilościowym sumujemy zarówno
sprzedaż części i świadczone usługi.
Stare problemy i brak rozwiązań
Znamiennym jest, że opisywany problem istnieje od 2009 r. ponieważ już w po upadku banku Lehman
Brothers, w trakcie kryzysu finansowego 2007-2009 powstała Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U.2009.125.1035). Była w niej mowa o pomocy dla

Oskar Możdżyń | r. pr. Artur Walkowicz

20

SUBWENCJE. TARCZA FINANSOWA. PORADNIK
przedsiębiorcy „u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej
jednak niż o 15 %, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym”.
Przykłady obliczeń
Minimalny spadek obrotów uprawniający do otrzymania subwencji wynosi 25%. Kolejne pułapy
wyższej kwoty bazowej subwencji są dostępne w przypadku spadku obrotów odpowiednio o co najmniej 50%
i co najmniej 75%.

Liczba

Spadek obrotów

pracowników









Co najmniej 25%

Co najmniej 50%

Co najmniej 75%

mniej niż 50%

mniej niż 75%

do 100%

Maksymalna kwota subwencji
1

12 000 zł

24 000 zł

36 000 zł

2

24 000 zł

48 000 zł

72 000 zł

3

36 000 zł

72 000 zł

108 000 zł

4

48 000 zł

96 000 zł

144 000 zł

5

60 000 zł

120 000 zł

180 000 zł

6

72 000 zł

144 000 zł

216 000 zł

7

84 000 zł

168 000 zł

252 000 zł

8

96 000 zł

192 000 zł

288 000 zł

9

108 000 zł

216 000 zł

324 000 zł

Na potrzeby sposobu obliczania spadku obrotów przyjmijmy, że wniosek składamy 30.05.2020 r.
W takim przypadku interesują nas obroty w następujących datach:
a. kwiecień 2020 r. lub marzec 2020 r. Jest to dowolny miesiąc kalendarzowy przypadający po
01.02.2020 r., w którym nastąpił spadek obrotów w porównaniu do bezpośrednio poprzedzającego
go miesiąca;
b. marzec 2020 r. lub luty 2020 r. Jest to miesiąc kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający miesiąc
wybrany zgodnie z lit. a. powyżej. Jeden z tych miesięcy możemy ewentualnie zastąpić miesiącem
spod lit. c., jeśli będzie to dla nas korzystniejsze przy liczeniu spadku obrotów;
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c. kwiecień 2019 r. lub marzec 2019 r. Jest to miesiąc analogiczny do miesiąca spod lit. a. powyżej, przy
czym w roku poprzednim (2019 r. zamiast 2020 r.). Jeden z tych miesięcy możemy ewentualnie
zastąpić miesiącem spod lit. b., jeśli będzie to dla nas korzystniejsze przy liczeniu spadku obrotów.
WSKAZÓWKA: przy składaniu wniosku 30.05.2020 r. nie możemy wskazać jako miesiąca ze spadkiem
obrotów maja 2020 r. bo nie zakończył się ten miesiąc kalendarzowy. W przeciwieństwie do Tarczy
Antykryzysowej możemy posługiwać się przy obliczeniach tylko miesiącem kalendarzowym (tj. okres od
pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). Możemy porównać kwiecień 2020 r. do marca 2020 r. lub marzec
2020 r. do lutego 2020 r. lub kwiecień 2020 r. do kwietnia 2019 r. lub marzec 2020 r. do marca 2019 r.

PRZYKŁAD
Obliczenie spadku obrotów
Nasze zmienne to:
A. 190.000 zł obrotów w kwietniu 2020 r.
B. 230.000 zł obrotów w marcu 2020 r.
C. 250.000 zł obrotów w lutym 2020 r.
D. 280.000 zł obrotów w kwietniu 2019 r.
E. 300.000 zł obrotów w marcu 2020 r.
Możemy porównać: A do B (17,3%) lub A do D (32,1%) lub B do C (8%) lub B do E (23,3%). Spełniamy
kryterium spadku obrotów przy porównaniu kwietnia 2020 r. do kwietnia 2019 r.
Nie możemy porównać A do C. Porównanie w obrębie tego samego roku musi dotyczyć bezpośrednio
następujących po sobie miesięcy.
Jeśli porównujemy dwa bezpośrednio następujące po sobie miesiące w tym samym roku (np. kwiecień
2020 do marca 2020 r.), to żaden z tych miesięcy nie musi bezpośrednio poprzedzać miesiąca składania
wniosku. Przykładowo jeśli składamy wniosek w lipcu 2020 r. to możemy porównać czerwiec do maja
lub maj do kwietnia lub kwiecień do marca itd.
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