
 

Lp. Opis statusu STOPPED wyświetlany beneficjentowi w 
bankowości elektronicznej  

Komentarz PFR  

1.  PFR wstrzymał wydanie Decyzji o Rozliczeniu. Prosimy o 
kontakt z PFR za pośrednictwem Banku. 

Z uwagi na różnorodność przypadków, w odniesieniu do których może zostać 
wydany ten komunikat nie ma możliwości wskazania katalogu dokumentów, 
które powinien przygotować beneficjent przed założeniem zgłoszenia w 
ramach postępowania wyjaśniającego. Prosimy o przyjęcie i zarejestrowanie 
zgłoszenia w ramach postępowania wyjaśniającego. 

2.  PFR podjął decyzję o przyznaniu Państwu Subwencji 
Finansowej w trybie indywidualnym, dlatego Decyzja o 
rozliczeniu Subwencji Finansowej zostanie podjęta w tym 
samym trybie. Prosimy o kontakt z PFR za pośrednictwem 
Banku. 

W związku z faktem, iż Decyzja została wydana w trybie indywidualnym, 
prosimy o przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia w ramach postępowania 
wyjaśniającego. 

3.  W oświadczeniu o rozliczeniu Subwencji Finansowej 
przekazali Państwo informację, z której wynika, że przed 
wydaniem Decyzji o Rozliczeniu Subwencji Finansowej 
konieczne będzie uwzględnienie danych finansowych oraz 
danych dot. zatrudnienia podmiotów powiązanych. Z tego 
powodu PFR wstrzymał wydanie Decyzji o rozliczeniu. 
Prosimy o kontakt z PFR za pośrednictwem Banku. 

Prosimy o odpytanie beneficjenta o to, czy uległ reorganizacji (przekształceniu, 
połączeniu lub podziałowi w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych). W 
przypadku odpowiedzi pozytywnej należy poprosić beneficjenta o 
przedstawienie dokumentów poświadczających zaistnienie jednego z tych 
zdarzeń (odpis z KRS, dokumenty korporacyjne, z których wynika fakt 
przekształcenia/podziału/połączenia). 
 
W przypadku reorganizacji podmiotowych w składzie osobowym spółki 
cywilnej należy poprosić o: (i) umowę spółki cywilnej, (ii) uchwały wspólników 
w przedmiocie reorganizacji lub (iii) inne dokumenty potwierdzające 
reorganizację. 
 
Prosimy o przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia w ramach postępowania 
wyjaśniającego. 

4.  W oświadczeniu o rozliczeniu nie złożyli Państwo jednego lub 
więcej poprawnych oświadczeń, tj.: oświadczenia o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń (art. 21a ust. 2c ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o 
systemie instytucji rozwoju), oświadczenia o nienaruszeniu 
przez Beneficjenta, w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów 
ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii (§ 16 ust. 1 lit. h) 
Regulaminu), oświadczenia w przedmiocie sposobu 
wydatkowania Subwencji Finansowej (§ 16 ust. 1 lit. f) 
Regulaminu), oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody 
na weryfikację danych dot. rozliczenia Subwencji Finansowej 
w oparciu o rejestry publiczne, do których dostęp posiada 
PFR. Z tego powodu PFR wstrzymał wydanie Decyzji o 
rozliczeniu. Prosimy o kontakt z PFR za pośrednictwem 
Banku. 

W związku z niezłożeniem przez beneficjenta, w ramach procesu rozliczenia 
subwencji finansowej, jednego lub kilku z wymaganych oświadczeń 
wskazanych w treści komunikatu, konieczne może okazać się złożenie takiego 
oświadczenia względem PFR. Prosimy o przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia 
w ramach postępowania wyjaśniającego. 

5.  W oświadczeniu o rozliczeniu nie złożyli Państwo 
oświadczenia potwierdzającego przeniesienie własnej 
rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowej Państwa 
głównego beneficjenta rzeczywistego (§ 11 ust. 8 lit. h) w zw. 
z § 16 ust. 1 lit. i) Regulaminu). Z tego powodu PFR wstrzymał 
wydanie Decyzji o rozliczeniu. Prosimy o kontakt z PFR za 
pośrednictwem Banku. 

Należy poprosić beneficjenta o dołączenie certyfikatu rezydencji podatkowej 
beneficjenta lub głównego beneficjenta rzeczywistego (w zależności od tego, 
który z tych podmiotów miał przenieść swoją rezydencję), z których będzie 
wynikało spełnienie obowiązku przeniesienia rezydencji podatkowej nie 
później niż w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji finansowej (§ 
11 ust. 8 lit. h) w zw. z § 16 ust. 1 lit. i) Regulaminu). Prosimy o przyjęcie i 
zarejestrowanie zgłoszenia w ramach postępowania wyjaśniającego. 

6.  PFR wstrzymał decyzję o jej rozliczeniu w związku z 
nieprzedłożeniem przez Państwa dokumentów 
poświadczających umocowanie do zawarcia Umowy 
Subwencji Finansowej (§ 16 ust. 1 lit. i) Regulaminu). Prosimy 
o złożenie brakujących dokumentów w Banku w terminie do 
14 dni. 

Przed przyjęciem zgłoszenia w ramach postępowania wyjaśniającego prosimy 
o odebranie od beneficjenta oświadczenia retrospektywnego wraz z odpisem 
KRS/CEIDG zgodnie z poniższą instrukcją.  
 
Link do Instrukcji wypełniania i podpisywania oświadczenia retrospektywnego: 
https://pfrsa.pl/dam/jcr:e74c0d71-0326-4de3-b125-
8311a6d5cc18/Tarcza_Finansowa_PFR_2.0_oswiadczenie_instrukcja.pdf  
 
Link do projektu oświadczenia retrospektywnego: 
https://pfrsa.pl/dam/jcr:2064afb5-8d5c-4001-a952-
d6127d2539e9/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_oswiadczenie.pdf  

7.  Z powodu konieczności przeprowadzenia przez PFR 
dodatkowych analiz, w tym ze współpracującymi z PFR 
instytucjami publicznymi, Decyzja o rozliczeniu Subwencji 
Finansowej zostanie wydana w późniejszym terminie. 
Prosimy o oczekiwanie na wydanie Decyzji przez PFR. 

Z uwagi na charakter przypadków, dla których wydajemy ten komunikat nie 
mamy możliwości wskazania konkretnych dokumentów, których przedłożenie 
przez beneficjenta przyspieszyłoby wydanie właściwej decyzji w przedmiocie 
rozliczenia subwencji finansowej. Prosimy o przyjęcie i zarejestrowanie 
zgłoszenia w ramach postępowania wyjaśniającego. 

https://pfrsa.pl/dam/jcr:e74c0d71-0326-4de3-b125-8311a6d5cc18/Tarcza_Finansowa_PFR_2.0_oswiadczenie_instrukcja.pdf
https://pfrsa.pl/dam/jcr:e74c0d71-0326-4de3-b125-8311a6d5cc18/Tarcza_Finansowa_PFR_2.0_oswiadczenie_instrukcja.pdf
https://pfrsa.pl/dam/jcr:2064afb5-8d5c-4001-a952-d6127d2539e9/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_oswiadczenie.pdf
https://pfrsa.pl/dam/jcr:2064afb5-8d5c-4001-a952-d6127d2539e9/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_oswiadczenie.pdf


 

 

 
1 Obowiązek dotyczy wspólników spółki cywilnej będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, 
którym ustawa nadaje zdolność prawną. 

8.  Z danych uzyskanych przez PFR w rejestrów publicznych, do 
których dostęp ma PFR, wynika, że Państwa działalność 
gospodarcza została zamknięta (§ 5 ust. 5 lit. a) Regulaminu 
lub § 6 ust. 4 lit. a) Regulaminu). Z tego powodu PFR 
wstrzymał wydanie Decyzji o rozliczeniu. Prosimy o kontakt 
z PFR za pośrednictwem Banku. 

Przed przyjęciem zgłoszenia w ramach postępowania wyjaśniającego prosimy 
o odebranie od beneficjenta dokumentów z rejestrów publicznych 
(CEIDG/KRS – w zależności od formy prawnej), z których będzie wynikało, że 
przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą nieprzerwanie począwszy 
od dnia złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej do dnia 31 
grudnia 2021 r. 
 
Prosimy o przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia w ramach postępowania 
wyjaśniającego. 

9.  PFR otrzymał Państwa Oświadczenie o Rozliczeniu, które 
zawiera błędy. W związku z tym wstrzymał wydanie Decyzji 
o rozliczeniu Subwencji Finansowej do czasu ich wyjaśnienia. 
Prosimy o kontakt z PFR za pośrednictwem Banku. 

Z uwagi na charakter przypadków, dla których wydajemy ten komunikat nie 
mamy możliwości wskazania konkretnych dokumentów, których przedłożenie 
przez beneficjenta przyspieszyłoby wydanie właściwej decyzji w przedmiocie 
rozliczenia subwencji finansowej. Prosimy o przyjęcie i zarejestrowanie 
zgłoszenia w ramach postępowania wyjaśniającego. 

10.  W związku z brakiem wpisu Beneficjenta do Centralnego 
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, PFR wstrzymał 
wydanie Decyzji do dnia 31 sierpnia 2022 r. Prosimy o 
uzupełnienie danych we wskazanym wyżej rejestrze. Zgodnie 
z § 16 ust. 1 lit. i) w zw. z § 14 ust. 1 lit. k) Regulaminu brak 
takiego wpisu jest podstawą do wypowiedzenia Umowy 
Subwencji Finansowej przez PFR, co oznacza konieczność 
zwrotu całej uzyskanej pomocy. 

Przed przyjęciem zgłoszenia w ramach postępowania wyjaśniającego prosimy 
o przekazanie beneficjentowi informacji o konieczności dokonania wpisu do 
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W sytuacji, gdy 
przedsiębiorca dysponuje wypisem z Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych, z którego wynika, że dokonał wpisu, prosimy o przyjęcia 
zgłoszenia. 
 
Prosimy o przekazanie beneficjentowi informacji o tym, że zgłoszenia można 
dokonać on-line na stronie internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr. 
 
Powyższy obowiązek nie dotyczy spółek cywilnych1 oraz jednoosobowych 
działalności gospodarczych. 

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr

