
 

 

Poznań, 24.03.2021 r. 

 

Sz. P. Tadeusz Kościński  

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W dniu 20 marca 2021 r. minął rok od ogłoszenia w Polsce stanu pandemii i wprowadzenia w związku  

z tym restrykcji uniemożliwiających funkcjonowanie wielu branż. Wprawdzie Rząd uruchomił dwa 

instrumenty wsparcia jakim są: Tarcza Rządowa 1.0 i kolejne oraz Tarcza PRF 1.0 i 2.0. Jednak zważywszy 

na fakt, iż znaczna cześć poszkodowanych przez pandemię COVID-19 branż pozostaje praktycznie bez 

przychodów od niemal 13 miesięcy wsparcie rządowe w postaci ww. Tarcz okazuje się nie wystarczające. 

Należy również podkreślić, że co najmniej 25-30% firm branż zamrożonych została wykluczona z pomocy 

sektorowej m.in. z powodu braku wymaganego w kryteriach udzielania pomocy kodu PKD oraz 

nieuwzględnienia jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) w Tarczy PFR.  

Analizując aktualną sytuację pandemiczną w Polsce i kolejny lockdown wszystko wskazuje na to, że jeszcze 

przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące znacząca cześć polskich przedsiębiorstw będzie nadal pozbawiona 

możliwości działania i przychodu.  

Polski Fundusz Rozwoju zapowiada, że nie będzie kolejnej Tarczy PFR, a pomoc finansowa w ramach 

Tarczy 8.0. jest niewystarczająca, aby firmy mogły przetrwać jednocześnie utrzymując zatrudnienie, co jest 

jednym z warunków umorzenia subwencji PFR.  

Już wkrótce nastąpi również rozliczenie subwencji z Tarczy PFR 1.0., co dla firm, które otrzymały subwencję 

oznacza dodatkowe obciążenie finansowe w postaci podatku dochodowego. Zgodnie z interpretacją 

podatkową z dnia 30 października 2020 r. umorzona część subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju nie 

będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. To dodatkowe obciążenie może być 

przysłowiowym „gwoździem do trumny” dla zamrożonych branż. 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu firm branży targowej, w związku z dramatyczną sytuacją branż zamkniętych, zwracam 

się do Pana Ministra z prośbą o zwolnione subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Subwencja jest wsparciem, które miało mieć charakter osłonowy, 

zapobiegający skutkom epidemii, jednak podatek od tego wsparcia może ostatecznie pogrążyć firmy, które 

poszkodowane przez pandemię COVID-19 stoją już na skraju bankructwa.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dr Beata Kozyra 

Prezes zarządu 

Polska Izba przemysłu Targowego  


