Przygotuj się na kontrolę PFR
w ramach Tarczy
Finansowej
Tarcza finansowa PFR stanowiła szybką odpowiedź rządu na zagrożenie jakie
dla tysięcy przedsiębiorców stanowiła epidemia SARS-CoV-2 i związane z nią
obostrzenia. Niestety pośpiech w jakim była tworzona oraz uruchamiana
spowodował, że wiele kwestii i zagadnień związanych z uzyskaniem wsparcia,
jego wydaniem i rozliczeniem pozostała do dzisiaj niejasna.
Niestety teraz, wraz z zapowiedziami uruchomienia kontroli ze strony PFR,
te niejasności mogą stać się realnym zagrożeniem dla Twojej działalności.
Nie czekaj zatem, aż kontrola zapuka do Ciebie – przygotuj się na nią!

Czy byłeś uprawniony do uzyskania wsparcia?

Zweryfikuj
dzięki nam i
dowiedz się:

Czy wartość uzyskanego przez Ciebie wsparcia była wyliczona prawidłowo?
Czy sposób wydatkowania subwencji był poprawny?
Jeżeli jesteś zagrożony zwrotem subwencji to w jakiej wysokości?
W jaki sposób przygotować się do kontroli oraz do ewentualnej dyskusji z PFR?

Dlaczego możesz potrzebować wsparcia, pewności i ochrony?
Bo PFR na mocy umowy może przyjść i sprawdzić:
Twój status MŚP – zawiłości związane z tym tematem były tak duże, ze nawet PFR na początku
nie zawsze był konsekwentny. Sam temat jest zresztą niezwykle trudny, a o pomyłkę łatwo. Nie czekaj
zatem na kontrolę – zweryfikuj sam swój status i przygotuj odpowiednią dokumentację i argumentację
dla uzasadnienia swojego stanowiska.
Czy uzyskana przez Ciebie wartość wsparcia była prawidłowa? Pomoc udzielana przez PFR podobnie jak
pomoc de minimis podlegała określonym zasadom kumulacji. Czy pamiętałeś o tym korzystając z Tarczy
lub innych instrumentów wsparcia?
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Uzyskane przez Ciebie wsparcie z PFR na pewno pomogło Ci „załatać dziurę” jaką w twoim biznesie
poczynił COVID-19. Czy jednak wydając pieniądze z Tarczy pamiętałaś o ograniczeniach?
Pamiętaj, że subwencja z PFR jest pożyczką z możliwością umorzenia. Jak każda możliwość także
ta wymaga trochę wysiłku z twojej strony. Sprawdzimy:
▪

Czy liczba zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczeń jest zgodna z Twoimi oświadczeniami
na moment składania wniosku i celami na moment rozliczenia – pomożemy zweryfikować czy
w okresie korzystania z pomocy dokonywane były prawidłowo zgłoszenia, na których będzie
bazował PFR.

▪

Czy wystąpiła u Ciebie strata gotówkowa – wysokość zwrotu subwencji uzależniona jest
od wykazania skumulowanej straty gotówkowej – pomożemy ustalić wartość do zwrotu, z którą
musisz się liczyć oraz przygotować argumenty do obrony Twojego stanowiska.

Co proponujemy?
Audyt:
▪ prawidłowość złożonych oświadczeń, prawidłowość wydatkowania środków, kwalifikacje statusu
MŚP, prawidłowość określenia liczby zatrudnionych, weryfikacja wysokości wsparcia
w kontekście limitu pomocy publicznej dla podmiotów powiązanych,
▪ określenie ryzyk związanych z pożyczką PFR,
▪ przedstawienie rekomendacji.
Zastępstwo lub udział Kancelarii w toku kontroli.
Przygotowanie adekwatnej do sytuacji klienta argumentacji. Wsparcie prawne i procesowe
w stosunkach z PFR, w tym zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi.

Więcej o rozliczeniach i kontroli wykorzystania
Tarczy Finansowej PFR opowiemy podczas
bezpłatnego webinarium, które odbędzie się
w poniedziałek 25 stycznia 2021 r. od 10:00.
Webinarium będzie również okazją do dyskusji
oraz zadania pytań naszym prelegentom.
Zapisz się już dziś!

Skontaktuj się

Paweł Cioban
radca prawny, wspólnik
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
+48 727 591 189
p.cioban@ostrowski-legal.net

Formularz zgłoszeń

Bartosz Wojtaczka
radca prawny
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
+48 608 285 303
b.wojtaczka@ostrowski-legal.net
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