
Nowy wniosek

1. Wniosek o umorzenie subwencji udzielonej w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0

Wniosek dotyczy umorzenia subwencji finansowej PFR z programu Tarcza Finansowa 2.0. Szczegółowe warunki umorzenia subwencji znajdą Państwo w regulaminie programu na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-
finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html?_ga=2.1926450.2004952438.1634105930-2031441548.1623663476#mmsp

Zapoznałem(-am) się z wzorem Oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej i akceptuję jego treść oraz
przyjmuję do wiadomości, że pola w par. 1, 2, 3 i 4 Oświadczenia wypełnię danymi zgodnie z treścią
odpowiednich pól wypełnionego przeze mnie wniosku.
https://www.getinbank.pl/dokumenty/oswiadczenie-o-rozliczeniu-subwencji-finansowej-tf-20.pdf

2. Dane umowy

Numer NIP Przedsiębiorstwa (z Umowy Subwencji Finansowej)

Numer Umowy Subwencji Finansowej

Status Oświadczenia o rozliczeniu

Opis statusu

Data, do której Przedsiębiorstwo może złożyć Oświadczenie o rozliczeniu

3. Podstawowe dane umowy i firmy

Numer konta do zwrotu subwencji

Numer NIP firmy

Numer REGON firmy

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Nazwa firmy (pełna)

4. Dodatkowe dane firmy

Forma prawna przedsiębiorstwa ---Wybierz

Adres korespondencyjny - ulica, nr domu, nr lokalu

Adres korespondencyjny - kod pocztowy, miejscowość

Adres korespondencyjny - dodatkowe informacje

Adres email

Telefon kontaktowy

PKD wiodące (cele statystyczne)

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

Oświadczenie - Przedsiębiorstwo wielooddziałowe ---Wybierz
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Numer NIP pierwszy firmy ( po przekształceniu)

Numer REGON pierwszy firmy ( po przekształceniu)

Numer NIP drugi firmy ( po przekształceniu)

Numer REGON drugi firmy ( po przekształceniu)

Numer NIP trzeci firmy ( po przekształceniu)

Numer REGON trzeci firmy ( po przekształceniu)

5. Oświadczenia

Oświadczenie o akceptacji, części stałych w Oświadczeniu o rozliczeniu ---Wybierz

Deklaracja rezydencji podatkowej na terenie EU (wyświetlana jeśli klient zobowiązał się do przeniesienia
rezydencji na EOG) ---Wybierz

Beneficjent oświadcza, że dopełnił obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
w terminie nie późniejszym niż do dnia złożenia niniejszego Oświadczenia ---Wybierz

Oświadczenie - w związku z niedopełnieniem obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających
umocowanie, składam oświadczenie retrospektywne w imieniu Beneficjenta (oświadczenie retrospektywne) ---Wybierz

Oświadczenie - dopełnienie obowiązku umieszczenia informacji o uzyskaniu subwencji z PFR na stronie
internetowej firmy ---Wybierz

Domena w której została umieszczona informacja o uzyskaniu subwencji

Oświadczenie - wydatkowanie Subwencji Finansowej zgodnie z warunkami Umowy: Beneficjent oświadcza,
że Subwencja Finansowa została wydatkowana zgodnie z § 8 Regulaminu. ---Wybierz

Brak naruszenia nakazów i zakazów w związku z COVID-19 ---Wybierz

6. Podpis i załącznik

Oświadczenie - Odpowiedzialność karna ---Wybierz

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:

---Wybierz

Imię umocowanego do podpisania wniosku

Nazwisko umocowanego do podpisania wniosku

Typ identyfikatora (dokumentu tożsamości) umocowanego do podpisania wniosku ---Wybierz

Identyfikator (dokumentu tożsamości) umocowanego do podpisania wniosku

Udzielona kwota (w ramach całości umowy)

 Zapisz  Zamknij  Drukuj 
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