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wstęp bezpłatny

Udział bezpłatny

CEL 

Z uwagi na przedłużającą się pandemię koronawirusa i spowodowane przez nią ograniczenia w możliwości prowadzenia

działalności gospodarczej, wielu przedsiębiorców z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii sektorów (jak np. branża

turystyczna lub gastronomiczna) skorzystało w pierwszej połowie 2021 r. z dodatkowego wsparcia oferowanego przez

Polski Fundusz Rozwoju.

 

Z końcem października rozpoczął się proces rozliczania subwencji udzielonych w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR

2.0. Podstawowym warunkiem braku konieczności zwrotu otrzymanego do�nansowania jest utrzymanie prowadzonej

działalności oraz zatrudnienia na poziomie średniego zatrudnienia w roku ubiegłym. Małe i średnie �rmy, które

zanotowały spadki przychodów na przełomie 2020 i 2021 i prawidłowo oszacowały wielkość subwencji i które, na skutek

rozliczenia, nie wykażą nadwyżki subwencji – nie będą zobowiązane do zwrotu jakiejkolwiek części subwencji.

 Weź udział w szkoleniu, gdzie przedstawione i omówione zostaną wszystkie zagadnienia związane z tym procesem. W

czasie wydarzenia wezmą udział doświadczeni prelegenci z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz z kancelarii Traple Konarski

Podrecki i BG Tax & Legal. W przejrzysty sposób przedstawione zostaną zasady rozliczania, i zwrotu przyznanych

środków. Dodatkowo wytłumaczone zostaną tematy kontroli, kumulacji wsparcia, pomocy publicznej i kwestie

podatkowe.

W programie ponad to:

▪ Przesłanka utrzymania działalności oraz stanu zatrudnienia

▪ Sankcje za naruszenie obowiązków przez przedsiębiorcę

▪ Skutki wypowiedzenia umowy

▪ Jakie obszary będą poddane kontroli?

▪ Umorzona część subwencji a przychód podatkowy

▪  Otrzymanie subwencji a przychód

▪ Kwota zwracana subwencji a podatkowy koszt uzyskania przychodu
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PROGRAM 

Wtorek, 16 listopada

08:55 
Rozpoczęcie webinaru

09:00 
Tarcza 2:0 – rozliczanie i umarzanie subwencji dla małych i średnich �rm krok po kroku

 Alina Nieplowicz, Ekspert PFR Portal PPK, Polski Fundusz Rozwoju 

 Krzysztof Słomiński, Ekspert PFR Portal PPK, Polski Fundusz Rozwoju 

Udostępnienie formularza Oświadczenia o Rozliczeniu subwencji w bankowości elektronicznej

▪ Termin

▪ Kwestie techniczne

Złożenie przez Bene�cjenta Oświadczenia o Rozliczeniu subwencji �nansowej

▪ Wypełnienie interaktywnego formularza

▪ Wygenerowanie i podpisanie projektu Oświadczenia o Rozliczeniu

▪ Dołączenie plików JPK wygenerowanych z programów księgowych

Spłata nadwyżki

▪ Przypomnienie zasad ustalenia kwoty subwencji z etapu wnioskowania

▪ De�nicja Przychodów i Kosztów Stałych

▪ Przykłady rozliczenia nadwyżki

▪ Data spłaty nadwyżki

Wydanie decyzji przez Polski Fundusz Rozwoju

▪ Termin udostępnienia decyzji

▪ 3 warianty decyzji

Zwolenie z obowiązku zwrotu subwencji lub zwrot subwencji w całości lub w części

▪ Termin

▪ Warunki

10:30 
Kryteria udzielenia wsparcia – krótkie przypomnienie

 Wojciech Kulis, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

 Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
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Rozliczenie subwencji dla Mikro�rm

▪ Przesłanka utrzymania działalności

▪ Przesłanka utrzymania stanu zatrudnienia

▪ Aspekty proceduralne

12:00 
Przerwa

12:15 
Rozliczenie subwencji dla MŚP

 Wojciech Kulis, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

 Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Przesłanka utrzymania działalności

▪ Rozliczenie nadwyżki subwencji

▪ Aspekty proceduralne

Kumulacja wsparcia z Tarczy 1.0 i 2.0 (w tym zagadnienia pomocy publicznej)

Wypowiedzenie umowy subwencji przez PFR

▪  Sankcje za naruszenie obowiązków przez przedsiębiorcę

▪ Prawo do kontroli przedsiębiorcy przez PFR

▪ Skutki wypowiedzenia umowy 

13:15 
Przerwa

13:45 
Rozliczenie subwencji dla MŚP

 Wojciech Kliś, Doradca Podatkowy, BG TAX & Legal sp. z o.o. 

 Kinga Masilunas, Radca Prawny, BG TAX & Legal sp. z o.o. 

▪ Pojęcie Kosztów stałych na potrzeby rozliczenia subwencji �nansowej MŚP

▪ Pojęcie spadku przychodów na potrzeby rozliczenia subwencji �nansowej MŚP

Podatkowe aspekty Tarczy Finansowej 2.0

▪ Otrzymanie subwencji a przychód
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▪ Otrzymanie subwencji a PCC

▪ Wydatki ponoszone z udzielonej subwencji a koszt uzyskania przychodu

▪ Korzystanie z nieoprocentowanego kapitału a przychód podatkowy

▪ Umorzona część subwencji a przychód podatkowy

▪ Kwota zwracana subwencji a podatkowy koszt uzyskania przychodu

▪ Subwencja PFR a VAT

15:15 
Zakończenie
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PRELEGENCI 
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Wojciech Kliś
Doradca Podatkowy BG TAX & Legal sp. z o.o. 

Absolwent Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów

podyplomowych z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych trójmiejskich oraz łódzkich

kancelariach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych

jak i podatku od towarów i usług. Odpowiedzialny był za doradztwo dla podmiotów

polskich i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem VAT, oraz podatku

dochodowego od osób prawnych. Reprezentuje podatników w ramach kontroli celno-

skarbowych, podatkowych jak również postępowań w zakresie m.in. karuzel VAT,

transgranicznych wynagrodzeń czy odpowiedzialności członków zarządu. Klientom

BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz

prawidłowych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wojciech Kulis
Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
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Kinga Masilunas
Radca Prawny BG TAX & Legal sp. z o.o. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika. W trakcie studiów odbywała praktyki w kancelarii specjalizującej się

w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa gospodarczego.

Pracę magisterską poświęciła tematyce dotyczącej Utworów pracowniczych objętych

ochroną autorskoprawną. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i została wpisana

na listę radców prawnych, zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe w trakcie aplikacji radcowskiej zdobywała

w BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, a także w trójmiejskich kancelariach, zajmując się

przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa

gospodarczego, ochrony danych osobowych. Od 2019 r. współpracuje z Biel Gandurski

Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, specjalizującej się w doradztwie prawno – podatkowym.

Wspiera Klientów Kancelarii m.in. w procedurze uzyskiwania wsparcia �nansowego

z rządowych programów pomocowych. Obecnie, Kinga Masilunas, celem dalszego

poszerzania wiedzy i umiejętności jest studentką studiów podyplomowych Podatki

w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym prowadzonych przez Szkołę

Główną Handlową w Warszawie. Kinga Masilunas prowadzi szkolenia m.in. z zakresu

postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego we współpracy z Biel

Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni lub gościnnie dla członków Klubu Absolwentów

i Studentów MBA z Torunia. Odbyła staże w �rmie Heidelberg w Wiedniu i w Paryżu. 

Alina Nieplowicz
Ekspert PFR Portal PPK Polski Fundusz Rozwoju 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse

i Bankowość. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży �nansowej.

Przez kilka lat zarządzała działem windykacji i restrukturyzacji wierzytelności

hipotecznych w jednym z banków. Od 2019 r. pełni rolę Eksperta w PFR Portal PPK.

Specjalizuje się w tematyce Tarczy Finansowej oraz PPK. 

Krzysztof Słomiński
Ekspert PFR Portal PPK Polski Fundusz Rozwoju 

Absolwent Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów

podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Zarządzania im.

Koźmińskiego. Trener, wydawca. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe, które

zdobywał w polskich i międzynarodowych instytucjach. Od 2019 pełni rolę Eksperta

w PFR Portal PPK. Specjalizuje się w tematyce Tarczy Finansowej oraz PPK. 
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KONTAKT 

Sprzedaż, współpraca

 22 333 97 77

 konferencje@pb.pl

 PB konferencje

Opiekun merytoryczny
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Maciej Toroń
Radca Prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, gospodarowania odpadami,

unijnym oraz prawie pomocy publicznej. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego,

organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie sporządzania umów

cywilnoprawnych i handlowych, obsługi korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych.

Obsługuje realizację projektów korzystających ze wsparcia funduszy unijnych,

zarówno po stronie instytucji zarządzających, jak i bene�cjentów. Doradza podmiotom

publicznym oraz przedsiębiorcom w zakresie możliwości udzielania lub korzystania

ze wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Obsługuje fundusze

typu venture capital i startupy. Naukowo zainteresowany prawami człowieka,

swobodami rynku wewnętrznego UE oraz unijnym prawem konkurencji, w tym prawem

pomocy publicznej. Autor publikacji naukowych o tematyce praw człowieka, prawa

konkurencji oraz prawa międzynarodowego publicznego, jak również licznych opinii

prawnych z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis. Współautor publikacji

z zakresu usług płatniczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia

w nauce oraz stypendysta programu Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Leuven

(Belgia). Uczestnik Law Extra Programme Radboud Honours Academy,

organizowanego przez Radboud University Nijmegen (Holandia) o tematyce Antitrust

rules and their enforcement in the EU and the US. 
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 48223339824 

 r.grzeszczak@pb.pl 

Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Współpraca

 48223339825 

 j.czyczuk@pb.pl 

 

Joanna Czyczuk-Oziębło
Marketing Manager - Team Leader

Partner
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