PRZEWODNIK
RESTRUKTURYZACYJNY

Restrukturyzacja
a pomoc publiczna

Tarcza 2.0 obsługiwana przez ARP
Wyłącza możliwość uzyskania pomocy przez podmioty znajdujące się w
upadłości lub restrukturyzacji oraz na czas rozpatrywania przez sąd wniosków
o ogłoszenie lub otwarcie postępowań (art. 2 ust. 3 Ustawy o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCOV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r.)
Umowa wsparcia w sposób szczegółowy określa zasady i terminy zwrotu
wsparcia (art. 11 ust. 8 pkt 4 Ustawy)

Tarcza Finansowa obsługiwana przez PFR dla MŚP
Beneficjent programu, na dzień składania wniosku o przyznanie subwencji
finansowej, musi spełniać warunki (§ 10 ust. 8 Regulaminu programu):
nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego w rozumieniu Prawa
upadłościowego;
nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu
Prawa restrukturyzacyjnego.
Subwencja finansowa otrzymana przez MŚP podlega zwrotowi w kwocie
stanowiącej
% jej wartości zawsze w przypadku otwarcia likwidacji
przedsiębiorcy lub otwarcia postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania
subwencji finansowej (§ 5 ust. 3 Regulaminu)
Pomoc nie jest przyznawana przedsiębiorstwom, które już znajdowały się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu rozporządzenia GBER w dniu 31 grudnia 2019 r.
(Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca program, w pkt 20)

Tarcza Finansowa obsługiwana przez PFR dla
DUŻYCH przedsiębiorstw
Pomoc tylko dla przedsiębiorców, którzy na dzień składania wniosku lub na dzień
podpisania dokumentów, nie byli w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji na
podstawie prawa polskiego (§ 3 ust. 3 Regulaminu programu).
Zmiana statusu przedsiębiorcy (tj. np. wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego) nie stanowi podstawy do zwrotu
finansowania, chyba że jest wynikiem nadużycia ze strony przedsiębiorcy (§ 5 ust.
17 Regulaminu)

O pomoc w programie nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które na dzień 31 grudnia
2019 r. były przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
(Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca program, pkt 12; § 3 ust. 4 Regulaminu
programu)

Ustawa o dopłatach do
kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
COVID-19 & o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu (tzw. Tarcza 4.0.)
Ustawa wprowadza instrument pomocy publicznej w postaci dopłat
stosowanych do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych,
udzielanych w PLN w celu zapewnienia płynności finansowej, krótko- i
średnioterminowej.
Kredytów z dopłatami będą udzielać banki komercyjne i spółdzielcze,
współpracujące z BGK.
Przedsiębiorca będzie spłacać tylko część odsetek należnych bankowi
kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi
według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty
pokrywaną ze środków funduszu.
O kredyt z dopłatą do oprocentowania mogą wnioskować wszyscy
przedsiębiorcy, niezależnie od branży oraz podmioty prowadzące działalność
w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.
O kredyt z dopłatą może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia
następujące warunki:
na dzień 31 grudnia 2019 roku nie znajdował się w „trudnej sytuacji” w
rozumieniu przepisów europejskich;
wykonuje działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski lub zawiesił ją po
1 lutego 2020 roku w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się
COVID-19;
nie zaciągnął innych kredytów na podstawie ustawy;
utracił płynność finansową (czyli jest niezdolny do zapłaty w terminie
wymagalnych zobowiązań) lub jest zagrożony utratą płynności finansowej
na skutek rozprzestrzeniania się COVID-19.
Ustawa nie przewiduje zwrotu dopłat do kredytów w związku z wszczęciem
postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego
wobec przedsiębiorcy.

