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Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 418,91 zł (wpłacony 
w całości). Infolinia dla Klientów firmowych i Sektora publicznego: +48 608 019 700 lub +48 (32) 604 30 25, dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. Opłata za połączenie według taryfy 
operatora. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA 

wypełniania Wniosku o umorzenie subwencji dla Mikroprzedsiębiorców  

oraz Małych i Średnich Firm korzystających z Bankowości Internetowej  

w ramach rządowego programu  

"Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 2.0". 
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1. Rozliczenie subwencji 

Od 18 listopada 2021 rozpoczyna się proces umorzeń w ramach Tarczy 2.0 

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. Wypełnij wniosek, aby ubiegać się o finansowanie w postaci prostych, częściowo 

bezzwrotnych subwencji dla Twojej firmy. 

Szczegółowe zasady programu znajdują się pod linkiem www.getinbank.pl/firmy/tarcza 

Wniosek dotyczy umorzenia subwencji finansowej PFR z programu Tarcza Finansowa 2.0.  

Szczegółowe warunki umorzenia subwencji znajdziesz w regulaminie programu na stronie: 
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20 

Zanim zaczniesz uzupełniać wniosek o subwencje prześlij wymagane dokumenty. 

Jakie dokumenty musisz dostarczyć? 

Plik lub pliki JPK potrzebne do rozliczenia prognozowanej straty za poszczególne okresy: 

• listopad - grudzień 2020 r. oraz 
• styczeń - marzec 2021 r. 

Jak prawidłowo przesłać wymagane dokumenty? 

Wszystkie wymagane załączniki (1 bądź więcej): 

• prześlij w 1 mejlu na adres: tarczaPFR2.0@gnb.pl, 
• prześlij każdorazowo przy składaniu wniosku o umorzenie (pierwszego i ewentualnie kolejnych 

np. jeśli ponownie składasz wniosek), 
• muszą mieć właściwy format i nazwę (treść i tytuł e-maila są dowolne): 

o format - tylko xml, pliki nie mogą być w formie ZIP, 
o nazwa pliku musi składać się z: 

 numeru NIP, podkreślnika i słowa „JPK” np. 1234567890_JPK 
 w przypadku większej liczby plików: numeru NIP, podkreślnika, słowa „JPK”, 

podkreślnika oraz numeru kolejnego załącznika np.1234567890_JPK_1 

Kiedy mogę rozpocząć uzupełnianie wniosku? 

Po prawidłowym przesłaniu plików JPK potrzebnych do rozliczenia prognozowanej straty. Prosimy 

zaczekaj na maila, w którym potwierdzimy skuteczne dostarczenie załączników. Dopiero wtedy możesz 

wysłać wniosek o umorzenie. 

 

  

https://www.getinbank.pl/firmy/tarcza
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html?_ga=2.1926450.2004952438.1634105930-2031441548.1623663476#mmsp
mailto:tarczaPFR2.0@gnb.pl
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2. Wniosek w bankowości internetowej.  
 

Wniosek o subwencje znajduje się w zakładce dla Klientów firmowych: Oferta i wnioski -> Produkty -> 

eUrząd i kliknij Złóż wniosek 

 
 

Wnioski dedykowane są dla Mikroprzedsiębiorców oraz Małych i średnich firm (definicja poniżej) 

 

 

Przed wypełnieniem wniosku zaleca się zapoznanie z treścią wniosku (np. poprzez wydrukowanie 

pustego wniosku) a w szczególności przygotowanie danych, które niezbędne będą do jego wypełnienia. 

Wniosku nie można zapisać w trakcie wypełniania. Przerwanie wypełniania wniosku spowoduje utratę 

już wprowadzonych danych. 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować. 
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3. Małe i średnie Firmy  

3.1 Wniosek o umorzenie subwencji udzielonej w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0 

 

 

Szczegółowe warunki umorzenia subwencji znajdziesz w regulaminie programu na stronie: 
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20 

 

Ilość przesłanych załączników  - Proszę podać ilość wysłanych załączników JPK (wartość cyfrowa np. 4) 

 

  

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html?_ga=2.1926450.2004952438.1634105930-2031441548.1623663476#mmsp
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3.2 Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej 

 

Aby kontynuować wprowadzenie wniosku musisz zapoznać się z wzorem Oświadczenia o 

rozliczeniu subwencji finansowej, a następnie zaznaczyć Tak.  

Oraz potwierdzić przesłanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia straty za poszczególne okresy 

na adres tarczaPFR2.0@gnb.pl 

 

3.3 Dane umowy i firmy  

 

Pola wyszarzone są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

Pola na wniosku oznaczają: 

• Numer Umowy Subwencji Finansowej - Numer pierwotnego wniosku (umowy). 

• Numer NIP Przedsiębiorstwa – podany z pierwotnej Umowy Subwencji Finansowej 

 

mailto:tarczaPFR2.0@gnb.pl
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3.4 Dane Firmy 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

 

Uzupełnij dostępne pola zgodnie z rejestrem firmy: 

Nazwa Przedsiębiorstwa - w przypadku jednoosobowej działalności wskaż nazwę prowadzonej 

działalności wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. W przypadku osób prawnych np. spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, np. spółka jawna, wskaż nazwę podmiotu z 

oznaczeniem jego formy prawnej. W przypadku spółek cywilnych wskaż nazwę spółki cywilnej wraz z 

oznaczeniem nazw prowadzonych działalności oraz imion i nazwisk wszystkich wspólników spółki 

cywilnej. 

Numer NIP firmy - numer identyfikacyjny Przedsiębiorcy do celów podatkowych 

Numer REGON firmy –numer identyfikacyjny jednostek prawnych 

Numer KRS - W przypadku posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

Beneficjent jest zaewidencjonowany pod podanym numerem 

Forma prawna przedsiębiorstwa - Przedsiębiorca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy 

prowadzi działalność gospodarczą w następującej formie: (do wyboru z listy) • jednoosobowa działalność 

gospodarcza, • spółka cywilna, • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, • spółka akcyjna, • spółka 

jawna, • spółka partnerska, • spółka komandytowa, • spółka komandytowo-akcyjna, • 

fundacja/stowarzyszenie, • spółdzielnia, • inne 
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3.5 Dane kontaktowe 
 

 

Adres korespondencyjny – w kolejnych polach wprwadzamy: ulica, nr domu, nr lokalu; kod pocztowy, 

miejscowość; dodatkowe informacje 

Adres email – na potrzeby kontaktów z PFR, Beneficjent wskazuje następujący adres poczty 

elektronicznej 

Telefon kontaktowy - na potrzeby kontaktów z PFR, Beneficjent wskazuje następujący numer telefonu 

kontaktowego. Należy podać numer z prefiksem międzynarodowym kraju, np. +48 

PKD wiodące (cele statystyczne) – Beneficjent oświadcza, że na dzień złożenia Oświadczenia prowadził 

działalność gospodarczą w ramach następującego kodu PKD. Kod PKD wskazany w oświadczeniu, musi 

być kodem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
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3.6 Oświadczenia o przekształceniu 

Oświadczenie – przedsiębiorstwo wieloodziałowe - zaznacz oświadczenie –na Tak, aby wprowadzić 

dodatkowy numer NIP i REGON. Klawisz Dodaj kolejne umożliwia wprowadzenie numerów NIP i 

REGON kolejnych oddziałów. 

 

Klawisz Zrezygnuj powoduje wyjście z wniosku bez zapisu. 



10 
 

3.7 Oświadczenia  
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Wysokość Przychodów 
 

Przedsiębiorca wskazuje następującą wysokość Przychodów, osiągniętych z tytułu prowadzenia 
działalności w następujących miesiącach kalendarzowych: Obrót netto 2020 11, 2020 12, 2021 01, 2021 
02, 2021 03, 2019 11, Obrót netto 2019 12, Obrót netto 2019 01, 2019 02, 2019 03     
Gdzie Przychody oznaczają : 

 a) wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną w deklaracji JPK V7M –w przypadku Beneficjentów 

będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się miesięcznie;  

b) wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną w deklaracji JPK V7K (w zakresie sprzedaży za dany 

miesiąc) – w przypadku Beneficjentów, będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kwartalnie; 

c) przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód z 

działalności w rozumieniu ustawy PIT, stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo 

PIT – w stosunku do Beneficjentów:  

(i) będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, 

którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),  

(ii) będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,  

(iii) świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),  

(iv) niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz  

(v) rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; oraz 

d) kwotę wyliczoną przez Beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub rachunków –w stosunku 

do Beneficjenta korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).  

 

 

 

 

 

 
 



13 
 

Koszty stałe 
 

Przedsiębiorca wskazuje następującą wysokość Kosztów stałych poniesionych z tytułu prowadzenia 

działalności w następujących meisiącach kalendarzowych: Koszty stałe 2020 11, 2020 12, 2021 01, 2021 

02, 2021 03  

Koszty Stałe - oznaczają stratę brutto (wynik finansowy Wnioskodawcy przed opodatkowaniem, 

uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 

dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., wykazaną przez Wnioskodawcę w rachunku zysków i 

strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku Wnioskodawców niesporządzających 

rachunku zysków i strat), z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą 

przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane) 

 

 

 

 
 
Kwota Subwencji Finansowej jest wyliczana automatycznie na podstawie przedstawionych danych i 
oświadczeń 
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.Podane dane muszą być zgodne z danymi pełnomocnika lub w przypadku pełnienia odpowiedniej 

funkcji z której wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji -zgodnie z danymi występującymi w 

aktualnym rejestrze KRS/CEIDG - właściwym dla ewidencji Beneficjenta 

 

 
Określenie typu numeru identyfikacyjnego Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby 

umocowanej do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta (do wyboru: NIP, PESEL, seria i nr dowodu 

osobistego, seria i nr paszportu, seria i nr karty pobytu) 
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Numer identyfikujący tożsamość Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby 

umocowanej do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta 

Przejście do kolejnego koku lub rezygnacja bez zapisywania 
 

 
 

3.8 Akceptacja wniosku  

 
 

 
Po zaakceptowaniu wniosku, będzie on dostępny do podglądu w zakładce Oferta i wnioski -> Złożone 
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4.  Mikroprzedsiębiorstwa  

4.1 Wniosek o umorzenie subwencji udzielonej w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0 

 

 

Szczegółowe warunki umorzenia subwencji znajdziesz w regulaminie programu, który znajduje się na 

stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20 

 

4.2 Dane umowy i firmy 

  

 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html?_ga=2.1926450.2004952438.1634105930-2031441548.1623663476#mmsp
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4.3 Dane Firmy 

 

 

Uzupełnij dostępne pola zgodnie z rejestrem firmy: 

Nazwa Przedsiębiorstwa - w przypadku jednoosobowej działalności wskaż nazwę prowadzonej 

działalności wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. W przypadku osób prawnych np. spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, np. spółka jawna, wskaż nazwę podmiotu z 

oznaczeniem jego formy prawnej. W przypadku spółek cywilnych wskaż nazwę spółki cywilnej wraz z 

oznaczeniem nazw prowadzonych działalności oraz imion i nazwisk wszystkich wspólników spółki 

cywilnej. 

Numer NIP firmy - numer identyfikacyjny Przedsiębiorcy do celów podatkowych 

Numer REGON firmy –numer identyfikacyjny jednostek prawnych 

Numer KRS - W przypadku posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

Beneficjent jest zaewidencjonowany pod podanym numerem 

Forma prawna przedsiębiorstwa - Przedsiębiorca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy 

prowadzi działalność gospodarczą w następującej formie: (do wyboru z listy): 

• jednoosobowa działalność gospodarcza, • spółka cywilna, • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

• spółka akcyjna, • spółka jawna, • spółka partnerska, • spółka komandytowa, • spółka komandytowo-

akcyjna, • fundacja/stowarzyszenie, • spółdzielnia, • inne 
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4.4 Dane kontaktowe 
 

 

Adres korespondencyjny – w kolejnych polach wprwadzamy: ulica, nr domu, nr lokalu; kod pocztowy, 

miejscowość; dodatkowe informacje 

Adres email – na potrzeby kontaktów z PFR, Beneficjent wskazuje następujący adres poczty 

elektronicznej 

Telefon kontaktowy - na potrzeby kontaktów z PFR, Beneficjent wskazuje następujący numer telefonu 

kontaktowego. Należy podać numer z prefiksem międzynarodowym kraju, np. +48 

PKD wiodące (cele statystyczne) – Beneficjent oświadcza, że na dzień złożenia Oświadczenia prowadził 

działalność gospodarczą w ramach następującego kodu PKD. Kod PKD wskazany w oświadczeniu, musi 

być kodem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
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4.5 Oświadczenia o przekształceniu 

 

 

 

Oświadczenie – przedsiębiorstwo wieloodziałowe - zaznaczenie oświadczenia –na Tak, powoduje 

możliwość wprowadzenia odrębnych numerów NIP i REGON. Klawisz Dodaj kolejne umożiwia 

wporwadznia numerów NIP i REGON kolenych oddziałów 
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4.6 Oświadczenia  
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Podane dane muszą być zgodne z danymi pełnomocnika lub w przypadku pełnienia odpowiedniej funkcji 

z której wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji -zgodnie z danymi występującymi w 

aktualnym rejestrze KRS/CEIDG - właściwym dla ewidencji Beneficjenta 

 
Określenie typu numeru identyfikacyjnego Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby 

umocowanej do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta (do wyboru: NIP, PESEL, seria i nr dowodu 

osobistego, seria i nr paszportu, seria i nr karty pobytu) 

Numer identyfikujący tożsamość Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby 

umocowanej do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta 

Przejście do kolejnego koku klawiszem „Dalej” lub rezygnacja bez zapisywania 

 
4.7 Akceptacja wniosku  

 
Po zaakceptowaniu wniosku, będzie on dostępny do podglądu w zakładce Oferta i wnioski -> Złożone 
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