PFR – PROSTY BŁĄD POZBAWIA POMOCY
Do końca 2020 r. wszyscy beneficjenci wsparcia z programu „Tarcza Finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" są zobowiązani dostarczyć
dokumenty potwierdzające, że osoba, która złożyła wniosek była do tego uprawniona.
Podmiot, który tego nie zrobi będzie musiał oddać subwencję w całości.
Dokumenty należy złożyć do banku, który pośredniczył w przyznaniu subwencji. Można
je dostarczyć w formie papierowej (z podpisem notarialnie poświadczonym), bądź za
pośrednictwem platformy elektronicznej udostępnionej przez bank (wymagany jest
podpisem kwalifikowany – nie wystarczy ePUAP). Szczegóły należy uzgodnić bankiem,
który do końca listopada powinien skontaktować się w tej sprawie z beneficjentami.
Opisywany obowiązek wynika z § 11 ust. 11 regulaminu udzielania wsparcia. Wskazano
w nim, że do 31 grudnia 2020 r. beneficjent jest zobowiązany dostarczyć:
1) dokumenty potwierdzające, że osoba, która go reprezentowała była umocowana do
złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji, oraz
2) oświadczenie beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści oraz należytego
zawarcia umowy subwencji finansowej – w przypadku, gdy osoba reprezentująca
beneficjenta nie posiadała formalnego pełnomocnictwa.
Jeśli beneficjent był reprezentowany w sposób prawidłowy (co do zasady przez osobę
wskazaną w KRS), to do banku należy złożyć wyłącznie odpis z KRS (bądź CEIDG – w
przypadku osób fizycznych). Jeśli tak nie było (np. wniosek został złożony przez głównego
księgowego spółki z o.o., który zgodnie z KRS nie może jej reprezentować), to należy
złożyć dodatkowo:
1) pełnomocnictwo zgodne z załącznikiem nr 2 do Regulaminu PFR, albo
2) oświadczenie, że Beneficjent jest związany umowa z PFR (załącznik nr 3)

Z wyjaśnień PFR wynika, że oświadczenie jest składane na dzień bieżący (stanowi
potwierdzenie dokonanych czynności). Natomiast pełnomocnictwo jest skuteczne
tylko, gdy zostało udzielone przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że jeśli na
moment składania wniosku o przyznanie subwencji z PFR przedsiębiorca nie
udzielił w sposób skuteczny pełnomocnictwa, to obecnie jedynym rozwiązaniem
jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.

W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:
Konrad Piłat
doradca podatkowy
e-mail: konrad.pilat@kndp.pl;
tel. + 48 22 826 00 62

Jakub Rolczyński
doradca podatkowy
e-mail: jakub.rolczynski@kndp.pl;
tel. +48 22 826 00 62

lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii
KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl

Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych
w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

