PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI PFR - PRODUKT PRAWNY WKB
DLA BENEFICJENTÓW TARCZY FINANSOWEJ PFR
W trakcie pandemii około 345 tys. przedsiębiorstw otrzymało w ramach tzw. Tarczy
Finansowej PFR łączne wsparcie w wysokości ponad 60 mld PLN. Konieczność
szybkiego udostępnienia pomocy spowodowała, że szczegółowa weryfikacja informacji
podanych przez przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie została odłożona w
czasie. Niedawno PFR ogłosił, że będzie przeprowadzał kontrole beneficjentów,
wskazanych przez tzw. algorytmy antyfraudowe.

Kontrola będzie dotyczyć przede wszystkim:
1. Sprawdzenia zgodności danych przekazanych w oświadczeniach - w tym z danymi
KAS, ZUS;
2. Sprawdzenia zgodności kluczowych danych (decydujących o przyznaniu wsparcia)
przedstawionych przez przedsiębiorców ze stanem faktycznym dotyczącym np.:
statusu przedsiębiorcy (w kontekście wielu przepisów odnoszących się do statusu
MŚP; powiązań kapitałowych z innymi podmiotami) wysokości/spadku obrotu,
liczby zatrudnionych;
3. Prawidłowości wydatkowania środków z subwencji na cele wskazane w umowie;
4. Wysokości udzielonej pomocy oraz zachowania reguł kumulacji pomocy z innymi
środkami wsparcia.
Należy podkreślić, że złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub niedopełnienie formalności
związanych z wydatkowaniem środków może doprowadzić do obowiązku zwrotu otrzymanej
pomocy w całości lub w części, wraz z odsetkami.

Pomoc ze strony WKB:
W celu przygotowania się do ewentualnej kontroli PFR, i tym samym uniknięcia ryzyka
zwrotu subwencji, zespół pomocy publicznej i funduszy unijnych WKB oferuje Państwu
kompleksowe wsparcie, obejmujące w zależności od Państwa potrzeb:
1. Sprawdzenie oświadczeń złożonych we wniosku o udzielnie subwencji;
2. Przygotowanie procedur zapewniających wykorzystanie subwencji zgodnie z umową
o dofinansowanie oraz regulacjami prawnymi (w tym w szczególności weryfikację
wydatków sfinansowanych z otrzymanych środków oraz sposób ich udokumentowania)
lub weryfikację takich procedur przygotowanych przez Państwa;
3. Przygotowanie do ewentualnej kontroli wykorzystania środków z subwencji.
***
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dot. wskazanych zagadnień, proponujemy
rozmowę/ spotkanie, na którym z przyjemnością poznamy Państwa potrzeby
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