
Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach 
Tarczy Finansowej PFR 2.0 

 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu 
subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. 
Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia. 

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.:  

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

(ii) wezwanie do zwrotu całej subwencji albo  
(iii) 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. 
 
Zasady rozliczenia MŚP i miktofirm oraz wymagane oświadczenia i inne informacje dostępne są na 
stronie PFR https://pfrsa.pl/aktualnosci/rusza-proces-rozliczenia-i-umorzenia-subwencji-dla-
mikrofirm-i-msp-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr-
20.html?_ga=2.209211280.382607146.1635228150-301740481.1635228150 
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