Jak złożyć wniosek odwoławczy od decyzji PFR
Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?
Zanim złożysz wniosek odwoławczy, sprawdź, czy:
 liczba pracowników, których zgłosiłeś do ZUS jest zgodna z rzeczywistością,
 opłaciłeś podatki i składki na ubezpieczenie społeczne,
 spełniasz inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działasz w
branży wykluczonej z pomocy.
Wniosek odwoławczy:
 musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek,
 możesz złożyć tylko, gdy Twoja firma otrzymała niższą kwotę od tej, o którą wnioskowałeś
(pamiętaj, że kwota subwencji zależy od liczby etatów np. jeśli w Twojej firmie jest 2,5
etatu, to otrzymasz subwencję dla 2,5 etatu, a nie dla 3),
 możesz złożyć maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 możesz złożyć maksymalnie 2 razy.
Jeśli otrzymałeś decyzję negatywną, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek.

Etapy wniosku odwoławczego:
1. Wybierz firmę, dla której chcesz złożyć wniosek odwoławczy.
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Kolejne kroki na następnej stronie >>>

2. Na kolejnej stronie wniosku zobaczysz najważniejsze informacje, które dotyczą
umowy z PFR oraz podstawowe dane Twojej firmy. Pamiętaj:
a.

b.
c.

jeśli składałeś już wniosek odwoławczy, zobaczysz informację, że możesz to zrobić
jeszcze tylko raz. Jeśli złożyłeś już dwa wnioski odwoławcze, zobaczysz informację,
że nie możesz już złożyć wniosku odwoławczego.
Możesz edytować pola „data rozpoczęcia działalności gospodarczej” i „wiodące
PKD”.
Nie możesz edytować pola „Kategoria przedsiębiorcy” - jeśli na wniosku
pierwotnym o udzielenie subwencji wnioskowałeś jako mikroprzedsiębiorca, to na
wniosku odwoławczym nie możesz tego zmienić.
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3. Na kolejnej stronie podaj dane związane z zatrudnieniem i przychodami za 2019 rok.
a.

b.

c.

d.
e.

W pierwszym polu wpisz liczbę pracowników zatrudnionych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku pierwotnego. Przykład: jeśli
pierwotny wniosek o udzielenie subwencji złożyłeś 30 kwietnia, to liczbę
zatrudnionych podawałeś na koniec marca. Składając wniosek odwoławczy podaj w
tym polu liczbę pracowników na koniec marca (bez względu na to, czy składasz go
w maju, czy w czerwcu; maksymalnie 2 m-ce od umowy).
Kolejne pole to oświadczenie, które dotyczy liczby pracowników (na koniec 2019
roku lub w analogicznym miesiącu w roku poprzednim). To oświadczenie już
zaakceptowałeś na wniosku pierwotnym i nie możesz edytować tego pola.
W kolejnym polu podaj liczbę pracowników na koniec 2019 roku lub w
analogicznym miesiącu w roku poprzednim (w zależności od tego, co wybrałeś na
wniosku pierwotnym).
W kolejnym polu uzupełnij wartość obrotu za 2019 rok. System zaokrągli ją do
pełnych złotych.
Następnie zobaczysz oświadczenia dotyczące statusu firmy i braku zawieszenia
działalności gospodarczej. Te oświadczenia są takie same, jak na wniosku
pierwotnym o udzielenie subwencji. Jednak musisz je ponownie zaznaczyć, aby
przejść do kolejnej strony wniosku.

Kolejne kroki na następnej stronie >>>

4. Ta strona wniosku odwoławczego dotyczy informacji o obrotach firmy.
a.

b.
c.

d.
e.

W pierwszym polu jest miesiąc spadkowy, który podałeś na wniosku pierwotnym.
Na wniosku odwoławczym nie możesz zmienić miesiąca spadkowego, dlatego nie
możesz edytować tego pola.
W kolejnym polu uzupełnij wartość obrotu w miesiącu spadkowym.
Następnie zobaczysz pole z oświadczeniem, w którym wskazałeś, czy porównujesz
obroty z miesiąca spadkowego do miesiąca poprzedniego, czy do miesiąca
analogicznego w roku poprzednim. To oświadczenie już zaakceptowałeś na wniosku
pierwotnym o udzielenie subwencji. Nie możesz edytować tego pola.
W kolejnym polu wpisz obrót w miesiącu, do którego porównujesz miesiąc
spadkowy.
Zaznacz oświadczenie związane z beneficjentem rzeczywistym.

Kolejne kroki na następnej stronie >>>

5. Na kolejnej stronie zobaczysz wyliczony % spadku obrotów oraz maksymalną kwotę,
o którą możesz wnioskować w ramach wniosku odwoławczego.
a.

b.
c.
d.

Kwotę wyliczamy w następujący sposób: od maksymalnej kwoty subwencji
wyliczonej na wniosku pierwotnym lub od kwoty wnioskowanej na pierwszym
wniosku odwoławczym odejmujemy kwotę, którą już otrzymałeś.
Przykład: Jeśli kwota maksymalna subwencji na wniosku pierwotnym wynosiła 300
tys. zł, a klient zawnioskował o 292 tys. zł i otrzymał 200 tys. zł, to w ramach
odwołania będzie mógł uzyskać 92 tys. zł, a nie 100 tys.
Wpisz kwotę, o jaką wnioskujesz w ramach wniosku odwoławczego.
Następnie zobaczysz numer rachunku bankowego, który wybrałeś we wniosku
pierwotnym. Nie można go zmienić.
Pod numerem rachunku wpisz ilu pracowników ochroni subwencja przed
zwolnieniem oraz jaki % strat pokrywa. Wypełnij je zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą.

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Kolejne kroki na następnej stronie >>>

6. Na kolejnej stronie zamieszczone są oświadczenia, których wymaga PFR. Zaznacz
oświadczenia, aby przejść dalej.

Kolejne kroki na następnej stronie >>>

7. Na tej stronie znajdziesz podsumowanie z kwotą subwencji, o którą wnioskujesz.
a.
b.
c.

Kliknij Odwołanie od decyzji i zapoznaj się z dokumentem. Jeśli jakieś dane są
niezgodne, wróć do poprzednich stron klikając COFNIJ i popraw je.
Jeśli wszystkie dane w dokumencie są poprawne, możesz zapisać dokument na
swoim komputerze.
Następnie kliknij WYŚLIJ.
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8. Na następnej stronie zatwierdź wniosek hasłem SMS lub mobilną autoryzacją.
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9. Zobaczysz potwierdzenie z numerem wniosku PFR. Jest to numer wniosku
odwoławczego w PFR - różny od numeru umowy subwencji.
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10. Złożyłeś wniosek. Czekaj na decyzję PFR.

Kolejne kroki na następnej stronie >>>

