
 

1 
 

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 GB24 

 

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 

Rozliczenie subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, formularze 

wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie 

odbywać się na inny rachunek. 

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, 

w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w 

przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji 

rozliczenia. 

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach: 

1. Rozliczenia małych i średnich firm 

Od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej 
formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz 
oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, 
niemożliwe. 

2. Rozliczenia mikrofirm 

Od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz 
oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia 
o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe. 

3. Decyzje dotyczące umorzeń 

W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:  

1. określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu  
(w tym o całkowitym umorzeniu), 

2. wezwanie do zwrotu całej subwencji albo 
3. informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie 

wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta  
o dalsze wyjaśnienia. 

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia 
oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania 
wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia. 

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad rozliczania subwencji oraz prezentacje szkoleniowe znajdują się na 

stronach PFR S.A. https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html 

 

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/rozpoczecie-procesu-umorzen-tarczy-finansowej-10.html
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2. Wniosek w bankowości elektronicznej GB24.  
 

Wniosek o umorzenie subwencji jest przekazywany przez PFR i jest dostępny wyłącznie dla Klientów, 

którzy otrzymali subwencję. 

 

 
Wniosek o umorzenie subwencji jest udostępniony w zakładce Wnioski i może posiadać status: 

 nowy – musisz go uzupełnić, podpisać i przekazać do realizacji 

 

Ważne. 
 

 Nie usuwaj wniosku, PFR nie prześle go ponownie. 

 Uzupełnij wniosek, przed akceptacją i wysłaniem go do PFR 

 

Prezentowany wniosek uzależniony jest od wielkości zatrudnienia oraz rocznego obrotu przedsiębiorcy. 

Wnioski dedykowane są dla Mikroprzedsiębiorców oraz Małych i średnich firm. 

 

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 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

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

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

Aby kontynuować wprowadzenie wniosku musisz zapoznać się z wzorem Oświadczenia o rozliczeniu 

subwencji finansowej, a następnie zaznaczyć checkboxem oświadczenie. 

3.2 Dane umowy 
 

 

 

Pola na wniosku oznaczają: 

1. Numer NIP Przedsiębiorstwa – podany z pierwotnej Umowy Subwencji Finansowej 

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

3. Status Oświadczenia o rozliczeniu (INITIATED, CORRECT, REJECTED-BAD-DATA) 

4. Opis statusu: Mały i średni przedsiębiorca (pole nie wymagane) 

5. Data, do której Przedsiębiorca może złożyć Oświadczenie o rozliczeniu–data ważności 

formularza, po jej upływie nie można już podpisać i wysłać formularza. 
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3.3. Podstawowe dane umowy i firmy 

Kolejne pola wymagają uzupełnienia Dane firmy. 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

Uzupełnij dostępne pola zgodnie z rejestrem firmy. 

Numer konta do zwrotu subwencji -  numer rachunku bankowego na który Beneficjent powinien 

dokonać zwrotu, kwot nadwyżki subwencji finansowej lub w ramach wydanej decyzji  

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 

Nazwa firmy- 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. 

3.4 Dodatkowe dane firmy 
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Forma prawna przedsiębiorstwa - Przedsiębiorca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy 

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

działalność gospodarcza, SC - spółka cywilna, ZOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SA - spółka 

akcyjna SJ - spółka jawna, SP - spółka partnerska, SK - spółka komandytowa, SKA - spółka komandytowo-

akcyjna, FUN - fundacja/stowarzyszenie, SPO – spółdzielnia, INN - inne 

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. 

Oświadczenie - firma uległa przekształceniu między 2019 a chwilą obecną (co wpływa na wyliczenie 

umorzenia) (do wyboru TAK/NIE) - Beneficjent oświadcza, że w celu wyliczenia wysokości zwolnienia z 

obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej we właściwej wysokości zachodzi konieczność uwzględnienia 

danych finansowychh lub danych dotyczących zatrudnienia innych podpmiotów z uwagi na to, że 

Beneficjent uległ przekształceni, podziałowi lub połączeniu (w rozumieniu Kodeksu Spólek Handlowych) 

w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości Subwencji Finasowej podlegającej zwrotowi (tj. 

pomiędzy dniem uzyskania Subwencji Finansowej a dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu. 

Oświadczenie - Przedsiębiorstwo wielooddziałowe (do wyboru TAK/NIE) - Beneficjent oświadcza, że w 

celu wyliczenia wartości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi we właściwej wysokości zachodzi 

konieczność uwzględnienia danych finansowych lub danych dotyczących zatrudnienia innych 

podmiotów, z uwagi na to, że Beneficjent działa w strukturze wieloodziałowej (posiada oddziały, które 

działają pod odrębnymi NIPami) 

Numer NIP pierwszy firmy ( po przekształceniu) – numer dotyczy podmiotu powiązanego z 

Beneficjentem, wskazywanego w związku z wcześniejszym oświadczeniem o konieczności uwzględnienia 

danych dodakowych podmiotów 

Numer REGON pierwszy firmy ( po przekształceniu) – numer dotyczy podmiotu powiązanego z 

Beneficjentem, wskazywanego w związku z wcześniejszym oświadczeniem o konieczności uwzględnienia 

danych dodakowych podmiotów 

Numer NIP drugi firmy, Numer REGON drugi firmy ( po przekształceniu) - j.w. 

Numer NIP3 firmy, REGON3 firmy ( po przekształceniu) – j.w. 
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3.5 Oświadczenia 

Oświadczenia dostarczone przez PFR są dostosowane indywidualnie do Twojej Firmy. Ich ilość w Twoim 

wniosku może się różnić w porównaniu z poniższą instrukcją. 

 
Oświadczenie o akceptacji, części stałych w Oświadczeniu o rozliczeniu  - Beneficjent oświadcza, że 

zapoznał się z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu składania niniejszego OŚwiadczenia 

oraz jest świadomy tego, że (i )PFR ustali wartość Subwencji Finansowej w oparciu o dane pozyskane od 

instytucji z nim wspólpracującyh, (ii) w przypadku MŚP przekaże pliki JPK odpowiadające rzeczywistemu 

stanowi faktycznemu (iii) dokona zwrotu w wyznaczonych terminach części subwencji podlegającej 

zwrotowi 
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Oświadczenie - dopełnienie obowiązu przeniesienia rezydencji podatkowej. Beneficjent oświadcza, że 

dopełnił obowiązku przeniesienia rezydencji podatkowej głownego beneficjenta rzeczywistego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie maksymalnie 9 miesięcy od dnia udzielnia Subwencji 

Finansowej w związku ze złożonym oświadczeniem Beneficjenta o którym mowa w §1 ust.13 Umowy 

Subwencji Finansowej. 

Beneficjent oświadcza, że dopełnił obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych w terminie nie późniejszym niż do dnia złożenia niniejszego Oświadczenia. 

Oświadczenie - potwierdznie umocowania. Beneficjent oświadcza, że pozostaje związany 

postanowieniami Umowy Subwencji Finansowej oraz potwierdza, że wszytkie oświadczenia składane w 

imieniu Beneficjenta w Umowie Subwencji Finansowej w związku z uzyskaniem Subwencji Finansowej 

lub w związku z Umową Subwencji Finansowej są uznawane za złożone od dnia zawarcia Umowy 

Subwencji Fianansowej.  

Klient zobowiązany jest w ciagu 14 dni od złożenia wniosku przekazać do Banku prawidłowe oraz 

kompletne dokumenty poświadczające umocowanie Osoby Upoważnionej do zawarcia Umowy 

Subwencji Finansowej; 

Oświadczenie - wydatkowanie Subwencji Finansowej zgodnie z warunkami Umowy: Beneficjent 

oświadcza, że Subwencja Finansowa została wydatkowana zgodnie z § 8 Regulaminu.   --- gdzie: TAK 

oznacza złożone oświadczenie w przedstawionej treści w całości, NIE oznacza niezłożenie takiego 

oświadczenia w całości  

Brak naruszenia nakazów i zakazów w związku z COVID-19 --- Beneficjent oświadcza, że nie naruszył w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w 

związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu 

i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz 1845) 

 

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     

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).  
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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) 

Sugestia maksymalnej kwoty na podstawie podanych danych - Kwota Subwencji Finansowej, która 

została wyliczona na podstawie przedstawionych danych i oświadczeń 

Maksymalna kwota subwencji możliwa do uzyskania według najlepszej obecnej wiedzy Beneficjenta 

(na podstawie realnych danych a nie estymacji) - Beneficjent oświadcza, że wnioskuje o zwolnienie z 

obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w kwocie nie większej niż.  

Jeśli podana kwota jest większa lub równa saldu Subwencji Finansowej będzie przyznane w pełnej 

możliwej wysokości wynikającej z dostępnych danych i złożonych oświadczeń. W przypadku wpisania 

kwoty niższej, zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej przeznane przez PFR nie przekroczy 

kwoty wskazanej przez Beneficjenta. 

Kwota różnicy między wnioskiem o subwencję a oświadczeniem o rozliczeniu (do zwrotu przez 

Beneficjenta) -Kwota Subwencji Finansowej wymagana do zwrotu przez Beneficjenta, wyliczona na 

podstawie przedstawionych danych oraz oświadczeń Beneficjenta. 

 

3.6 Podpis i załącznik 
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Oświadczenie - Odpowiedzialność karna - Osoba działająca w imieniu Beneficjenta potwierdza, że 

wszystkie przedstawione informacje oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą i jest świadoma 

odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie oświadczeń. 

Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji Beneficjenta, 

w tym do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z zawarciem i 

wykonaniem Umowy: - Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, że jest uprawniona do 

reprezentacji Beneficjenta, w tym do złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu Subwencji Finansowej oraz 

dokonaniem wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem Umowy. 

• Samodzielna reprezentacja: w zawiązku z pełnieniem odpowiedniej funkcji z której wynika 

uprawnienie do samodzielnej reprezentacji (np. członek zarządu uprawniony do samodzielnej 

reprezentacji) albo w związku a charakterem formy w jakiej Beneficjent wykonuje działalność 

gospodarczą (Umowę podpisuje osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą) 

• Pełnomocnictwo: w związku z posiadanym przez tę osobę pełnomocnictwem do samodzielnej 

reprezentacji udzielonym przez Beneficjenta 

 

Imię i Nazwisko umocowanego do podpisania wniosku - Imię i Nazwisko Pełnomocnika działającego w 

imieniu Beneficjenta lub osoby umocowanej do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta. (wartość musi 

być zgodna 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). Wskazany Pełnomocnik – jest akceptantem wniosku 

w bankowości elektronicznej.  

Identyfikator (dokumentu tożsamości) umocowanego do podpisania wniosku - Numer identyfikujący 

tożsamość Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby umocowanej do samodzielnej 

reprezentacji Beneficjenta. Wskazany Pełnomocnik – jest akceptantem wniosku w bankowości 

elektronicznej.  

.Typ identyfikatora (dokumentu tożsamości) umocowanego do podpisania wniosku  - 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) Wskazany Pełnomocnik – jest akceptantem wniosku w bankowości 

elektronicznej.  

 

Ilość wysłanych załączników JPK (wartość cyfrowa) - Proszę podać ilość wysłanych załączników JPK 

(wartość cyfrowa np. 4) 
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4. Mikroprzedsiębiorstwa  

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

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

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

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

Aby kontynuować wprowadzenie wniosku musisz zapoznać się z wzorem Oświadczenia o rozliczeniu 

subwencji finansowej, a następnie zaznaczyć checkboxem oświadczenie. 

4.2 Dane umowy 
 

 

 

Pola na wniosku oznaczają: 

1. Numer NIP Przedsiębiorstwa – podany z pierwotnej Umowy Subwencji Finansowej 

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

3. Status Oświadczenia o rozliczeniu (INITIATED, CORRECT, REJECTED-BAD-DATA) 

4. Opis statusu: Mały i średni przedsiębiorca (pole nie wymagane) 

5. Data, do której Przedsiębiorca może złożyć Oświadczenie o rozliczeniu–data ważności 

formularza, po jej upływie nie można już podpisać i wysłać formularza. 
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4.3. Podstawowe dane umowy i firmy 

Kolejne pola wymagają uzupełnienia Dane firmy. 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

Uzupełnij dostępne pola zgodnie z rejestrem firmy. 

Numer konta do zwrotu subwencji -  numer rachunku bankowego na który Beneficjent powinien 

dokonać zwrotu, kwot nadwyżki subwencji finansowej lub w ramach wydanej decyzji  

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 

Nazwa firmy (pełna)- 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. 
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4.4 Dodatkowe dane firmy 

 

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

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

działalność gospodarcza, SC - spółka cywilna, ZOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SA - spółka 

akcyjna SJ - spółka jawna, SP - spółka partnerska, SK - spółka komandytowa, SKA - spółka komandytowo-

akcyjna, FUN - fundacja/stowarzyszenie, SPO – spółdzielnia, INN - inne 

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. 

Oświadczenie - firma uległa przekształceniu między 2019 a chwilą obecną (co wpływa na wyliczenie 

umorzenia) (do wyboru TAK/NIE) - Beneficjent oświadcza, że w celu wyliczenia wysokości zwolnienia z 

obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej we właściwej wysokości zachodzi konieczność uwzględnienia 

danych finansowychh lub danych dotyczących zatrudnienia innych podpmiotów z uwagi na to, że 

Beneficjent uległ przekształceni, podziałowi lub połączeniu (w rozumieniu Kodeksu Spólek Handlowych) 

w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości Subwencji Finasowej podlegającej zwrotowi (tj. 

pomiędzy dniem uzyskania Subwencji Finansowej a dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu. 

Oświadczenie - Przedsiębiorstwo wielooddziałowe (do wyboru TAK/NIE) - Beneficjent oświadcza, że w 

celu wyliczenia wartości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi we właściwej wysokości zachodzi 
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konieczność uwzględnienia danych finansowych lub danych dotyczących zatrudnienia innych 

podmiotów, z uwagi na to, że Beneficjent działa w strukturze wieloodziałowej (posiada oddziały, które 

działają pod odrębnymi NIPami) 

Numer NIP pierwszy firmy ( po przekształceniu) – numer dotyczy podmiotu powiązanego z 

Beneficjentem, wskazywanego w związku z wcześniejszym oświadczeniem o konieczności uwzględnienia 

danych dodakowych podmiotów 

Numer REGON pierwszy firmy ( po przekształceniu) – numer dotyczy podmiotu powiązanego z 

Beneficjentem, wskazywanego w związku z wcześniejszym oświadczeniem o konieczności uwzględnienia 

danych dodakowych podmiotów 

Numer NIP drugi firmy, Numer REGON drugi firmy ( po przekształceniu) - j.w. 

Numer NIP3 firmy, REGON3 firmy ( po przekształceniu) – j.w. 

 

4.5 Oświadczenia 

 
Oświadczenie o akceptacji, części stałych w Oświadczeniu o rozliczeniu  - Beneficjent oświadcza, że 

zapoznał się z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu składania niniejszego OŚwiadczenia 

oraz jest świadomy tego, że (i )PFR ustali wartość Subwencji Finansowej w oparciu o dane pozyskane od 

instytucji z nim wspólpracującyh, (ii) w przypadku MŚP przekaże pliki JPK odpowiadające rzeczywistemu 

stanowi faktycznemu (iii) dokona zwrotu w wyznaczonych terminach części subwencji podlegającej 

zwrotowi 

Oświadczenie - dopełnienie obowiązu przeniesienia rezydencji podatkowej. Beneficjent oświadcza, że 

dopełnił obowiązku przeniesienia rezydencji podatkowej głownego beneficjenta rzeczywistego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie maksymalnie 9 miesięcy od dnia udzielnia Subwencji 
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Finansowej w związku ze złożonym oświadczeniem Beneficjenta o którym mowa w §1 ust.13 Umowy 

Subwencji Finansowej. 

Beneficjent oświadcza, że dopełnił obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych w terminie nie późniejszym niż do dnia złożenia niniejszego Oświadczenia. 

Oświadczenie - potwierdznie umocowania. Beneficjent oświadcza, że pozostaje związany 

postanowieniami Umowy Subwencji Finansowej oraz potwierdza, że wszytkie oświadczenia składane w 

imieniu Beneficjenta w Umowie Subwencji Finansowej w związku z uzyskaniem Subwencji Finansowej 

lub w związku z Umową Subwencji Finansowej są uznawane za złożone od dnia zawarcia Umowy 

Subwencji Fianansowej.  

Klient zobowiązany jest w ciagu 14 dni od złożenia wniosku przekazać do Banku prawidłowe oraz 

kompletne dokumenty poświadczające umocowanie Osoby Upoważnionej do zawarcia Umowy 

Subwencji Finansowej; 

Oświadczenie - wydatkowanie Subwencji Finansowej zgodnie z warunkami Umowy: Beneficjent 

oświadcza, że Subwencja Finansowa została wydatkowana zgodnie z § 8 Regulaminu.   --- gdzie: TAK 

oznacza złożone oświadczenie w przedstawionej treści w całości, NIE oznacza niezłożenie takiego 

oświadczenia w całości  

Brak naruszenia nakazów i zakazów w związku z COVID-19 --- Beneficjent oświadcza, że nie naruszył w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w 

związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu 

i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz 1845) 

Sugestia maksymalnej kwoty na podstawie podanych danych - Kwota Subwencji Finansowej, która 

została wyliczona na podstawie przedstawionych danych i oświadczeń 

Maksymalna kwota subwencji możliwa do uzyskania według najlepszej obecnej wiedzy Beneficjenta 

(na podstawie realnych danych a nie estymacji) - Beneficjent oświadcza, że wnioskuje o zwolnienie z 

obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w kwocie nie większej niż.  

Jeśli podana kwota jest większa lub równa saldu Subwencji Finansowej będzie przyznane w pełnej 

możliwej wysokości wynikającej z dostępnych danych i złożonych oświadczeń. W przypadku wpisania 

kwoty niższej, zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej przeznane przez PFR nie przekroczy 

kwoty wskazanej przez Beneficjenta. 

Kwota różnicy między wnioskiem o subwencję a oświadczeniem o rozliczeniu (do zwrotu przez 

Beneficjenta) -Kwota Subwencji Finansowej wymagana do zwrotu przez Beneficjenta, wyliczona na 

podstawie przedstawionych danych oraz oświadczeń Beneficjenta. 
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4.6 Podpis i załącznik 

 

Oświadczenie - Odpowiedzialność karna - Osoba działająca w imieniu Beneficjenta potwierdza, że 

wszystkie przedstawione informacje oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą i jest świadoma 

odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie oświadczeń. 

Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji Beneficjenta, 

w tym do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z zawarciem i 

wykonaniem Umowy:   ---Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, że jest uprawniona do 

reprezentacji Beneficjenta, w tym do złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu Subwencji Finansowej oraz 

dokonaniem wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem Umowy. 

Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji Beneficjenta, 

w tym do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z zawarciem i 

wykonaniem Umowy: - Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, że jest uprawniona do 

reprezentacji Beneficjenta, w tym do złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu Subwencji Finansowej oraz 

dokonaniem wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem Umowy. 

• Samodzielna reprezentacja: w zawiązku z pełnieniem odpowiedniej funkcji z której wynika 

uprawnienie do samodzielnej reprezentacji (np. członek zarządu uprawniony do samodzielnej 

reprezentacji) albo w związku a charakterem formy w jakiej Beneficjent wykonuje działalność 

gospodarczą (Umowę podpisuje osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą) 

• Pełnomocnictwo: w związku z posiadanym przez tę osobę pełnomocnictwem do samodzielnej 

reprezentacji udzielonym przez Beneficjenta 

Imię i Nazwisko umocowanego do podpisania wniosku - Imię i Nazwisko Pełnomocnika działającego w 

imieniu Beneficjenta lub osoby umocowanej do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta. (wartość musi 

być zgodna 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) 

Identyfikator (dokumentu tożsamości) umocowanego do podpisania wniosku - Numer identyfikujący 

tożsamość Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby umocowanej do samodzielnej 

reprezentacji Beneficjenta 
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Typ identyfikatora (dokumentu tożsamości) umocowanego do podpisania wniosku  - 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) 

Ilość wysłanych załączników JPK (wartość cyfrowa) - Proszę podać ilość wysłanych załączników JPK 

(wartość cyfrowa np. 4) 

 

5. Złożenie wniosku 
 
Po wypełnieniu wniosku, należy go zapisać, a następnie zaakceptować i przekazać do realizacji. 

 
Wniosek powinien być podpisany zgodnie ze schematami akceptacji ustalonymi w bankowości GB24.  
 
Jedną z osób podpisujących wniosek musi być osoba upoważniona do reprezentacji Przedsiębiorcy w 
zakresie zawarcia umowy subwencji finansowej. Podpisuje wniosek podpisem elektronicznym (przy 
użyciu karty mikroprocesorowej lub Tokena Mobilnego) używanym do podpisywania płatności w 
bankowości elektronicznej. 
 
 
Bank przekazuje wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju w celu podjęcia decyzji. 
 

Klient ma możliwość przeglądania szczegółów złożonego wniosku w opcji Wnioski -> Lista wniosków 

 


	1. Rozliczenie subwencji
	2. Wniosek w bankowości elektronicznej GB24.
	3. Małe i średnie Firmy
	3.1 Wniosek o umorzenie subwencji udzielonej w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0
	3.3. Podstawowe dane umowy i firmy
	3.4 Dodatkowe dane firmy
	3.5 Oświadczenia
	3.6 Podpis i załącznik

	4. Mikroprzedsiębiorstwa
	4.1 Wniosek o umorzenie subwencji udzielonej w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0
	4.3. Podstawowe dane umowy i firmy
	4.4 Dodatkowe dane firmy
	4.5 Oświadczenia
	4.6 Podpis i załącznik

	5. Złożenie wniosku

