
Nowy wniosek

1. Wniosek o subwencje dla Firm w ramach programu "Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm" finansowanego i realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to nowy program pomocowy w ramach rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, mający na celu ochronić firmy i pracowników przed skutkami
epidemii COVID-19. Firmy zatrudniające od 10 do 250 pracowników mogą ubiegać się o finansowanie w postaci prostych, częściowo bezzwrotnych subwencji. Szczegółowe zasady programu
znajdują się https://www.getinbank.pl/firmy/tarcza

2. Dane podstawowe wniosku
Zapoznałem się z wzorem Umowy subwencji finansowej i akceptuję jego treść oraz przyjmuję do wiadomości
że pola w par.1 Umowy zostaną wypełnione danymi zgodnie z treścią odpowiednich pól wypełnionego przeze
mnie wniosku

Rachunek podany do wypłaty subwencji finansowej:
(i) musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla przedsiębiorcy składającego
wniosek o udzielenie subwencji finansowej,
(ii) nie może być rachunkiem technicznym, kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym
prowadzonym dla osoby fizycznej, czy np. rachunkiem karty kredytowej, oraz
(iii) musi być prowadzony w banku, w którym przedsiębiorca stara się o subwencję finansową.

Nazwa Firmy

Numer NIP

Numer REGON

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku przeważającym rodzajem działalności faktycznie prowadzonej
przez przedsiębiorcę składającego wniosek o udzielenie subwencji finansowej jest działalność
sklasyfikowana w następującej klasie PKD. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności,
podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje dla przedsiębiorcy największy przychód.

3. Oświadczenie wstępne
Oświadczam, że przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej rozpoczął prowadzenie
działalności gospodarczej ze wskazanym dniem.

Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie subwencji
finansowej był małym lub średnim przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą, który zatrudnia do 249 pracowników (z
wyłączeniem właściciela) oraz jego roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 50 mln euro lub
suma bilansowa nie przekracza równowartości w złotych 43 mln euro, przy czym nie jest mikroprzedsiębiorcą
lub nie jest beneficjentem programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych
Firm (według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego
wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).
Na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy pracownikami są osoby związane z przedsiębiorcą
stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach
macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach
rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie subwencji
finansowej prowadzi działalność gospodarczą.

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku w stosunku do przedsiębiorcy składającego wniosek o udzielenie
subwencji finansowej nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadłościowe.

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie subwencji
finansowej nie otworzył likwidacji na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych.

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku w stosunku do przedsiębiorcy składającego wniosek o udzielenie
subwencji finansowej nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15
maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Przedsiębiorca oświadcza, że Przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz jego działalność została zarejestrowana na terytorium Polski w Krajowym
Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz jego główny
beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w "raju podatkowym"

---Wybierz
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W związku z oświadczeniem o nieposiadaniu przez Przedsiębiorcę rezydencji podatkowej na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub posiadaniu rezydencji podatkowej przez głównego beneficjenta
rzeczywistego Przedsiębiorcy w "raju podatkowym", Przedsiębiorca zobowiązuje się, jeśli nie ma rezydencji
podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenieść rezydencję podatkową na teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz, jeśli główny beneficjent rzeczywisty Przedsiębiorcy ma
rezydencję podatkową w "raju podatkowym", spowodować, że główny beneficjent rzeczywisty Przedsiębiorcy
przeniesienie rezydencję podatkowa na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w terminie 9 miesięcy
od dnia udzielenia subwencji finansowej

---Wybierz

Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca wnioskujący o
udzielenie subwencji finansowej nie zalegał z płatnościami podatków, przy czym nie uznaje się za zaległość:
(i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub
(ii) zalegania z płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca wnioskujący o
udzielenie subwencji finansowej nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym
nie uznaje się za zaległość:
(i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub
(ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości
opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Oświadczam, że przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej nie prowadzi działalności w
zakresie:
(i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych
lub/oraz praw człowieka;
(ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne,
fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające
aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
(iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

4. Dane do wyliczenia kwoty subwencji
Oświadczam, że przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej zatrudniał na ostatni dzień
miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wskazaną liczbę pracowników. Przez pracownika należy
rozumieć osobę fizyczną:
(i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została
zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalenia stanu zatrudnienia
przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia
określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz
(ii) współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów
cywilnoprawnych - umowy zlecenia lub umowy o dzieło), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do
ubezpieczenia społecznego, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji
finansowej. Jeśli ilość pracowników wyliczona dla tego pola nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę
w "górę"

Oświadczam, że wielkość obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) przedsiębiorcy wnioskującego
o udzielenie subwencji finansowej w 2019 roku wyniosła wskazaną wartość (netto w PLN)

Oświadczam, że przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej wybiera porównanie spadku
obrotów rok do roku - dla wybranego miesiąca spadku obrotów, uwzględniony zostanie miesiąc
odpowiadający mu w roku poprzednim (miesiąc referencyjny), a nie porównanie miesiąc do miesiąca - dla
wybranego miesiąca obrotów.

---Wybierz

Jako miesiąc i rok spadku obrotów w związku z COVID-19 wybieram

Proszę podać miesiąc - format MM

Proszę podać rok (wybranego miesiąca) - format YYYY

Obrót w podanym miesiącu, w którym przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji odnotował spadek
obrotów o co najmniej 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego
roku (zgodnie z wcześniejszym wyborem) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek
COVID-19.

Obrót w miesiącu wybranym w oświadczeniu o okresie spadku obrotów
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Wyliczony na podstawie podanych danych % spadku obrotów firmy - wpływający na wysokość subwencji

Wyliczona maksymalna kwota subwencji

Kwota wnioskowanej subwencji finansowej:

Oświadczam, iż rozumiem, że po rozpoczęciu procesu składania wniosku o subwencję, wszystkie kolejne
interakcje w związku z Programem (w tym odwołania), mogą być składane jedynie w tym samym banku -
wszystkie wnioski składane później w innych bankach będą rozpatrywane negatywnie. Dodatkowo jeśli
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie z wypłatą częściową, przysługują od tej decyzji maksymalnie 2
procesy odwoławcze, które należy poprzedzić weryfikacją danych w instytucjach, do których firma raportuje
dane przedstawiane we wniosku.

Oświadczam, że zapoznałem się z możliwymi celami, dla których może zostać wykorzystana subwencja
finansowa oraz oświadczam, że wykorzystam subwencję wyłącznie na:
a. pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i
materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu
(lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków
trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na
nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
b. możliwość wykorzystania na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości
subwencji finansowej,
c. zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów
powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

5. Dane uzupełniające (podsumowanie)
Oświadczam, że jestem uprawniony(a) do reprezentacji Przedsiębiorcy, w tym do zawarcia umowy o
subwencję finansową oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z jej zawarciem i
wykonaniem.

Potwierdzam, że wszystkie przedstawione informacje oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą i jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenia fałszywych
oświadczeń.

Oświadczam, że przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie subwencji finansowej prowadzi działalność w
sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dodatkowy opis pola - dotyczy działalności objętych rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE)
nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000)

---Wybierz

Oświadczam, że przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie subwencji finansowej prowadzi działalność w
sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

---Wybierz

Wybór dokumentu tożsamości ---Wybierz

PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL numer paszportu) osoby uprawnionej do składania wniosku w
imieniu firmy i autoryzującej ten wniosek

Uzyskana przez przedsiębiorcę subwencja pozwoli ochronić przed zwolnieniem następującą liczbę
pracowników. Przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:
(i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została
zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalenia stanu zatrudnienia
przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia
określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz
(ii) współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów
cywilnoprawnych - umowy zlecenia lub umowy o dzieło), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do
ubezpieczenia społecznego, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji
finansowej.

W perspektywie 12 miesięcy subwencja pokrywa zakładane straty finansowe przedsiębiorcy (procentowo) w
następującej części.

 Zapisz  Zamknij  Drukuj 

Wniosek https://securityicpdup/ceb-web/wniosek.do

3 z 3 29.04.2020, 11:39


