
Rozliczanie projektów  
unijnych 

Małgorzata Rulińska 

 

Katowice, dnia 15 października 2013 roku 



Podatkowe aspekty rozliczania  
funduszy unijnych 

2 



 
 

Opodatkowanie środków unijnych podatkiem dochodowym 
od osób prawnych i fizycznych 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych jest wydatkiem 
kwalifikowanym o ile jest związany z projektem. 

 

• Środków unijnych nie podatkuje się podatkiem dochodowym 
od osób prawnych, gdyż podlegają zwolnieniu od tego 
obowiązku. 
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Zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanych 
środków europejskich 

• Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (dalej: ustawa o CIT) (analogicznie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej: ustawa o PIT) wolne od 
podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, 
organizacji międzynarodowych (tu Unii Europejskiej) lub międzynarodowych 
instytucji finansowych (tu np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Fundusz 
Inwestycyjny), pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze 
środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji 
Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w 
przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta 
pomoc.  
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Zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanych środków 
europejskich 

 
 
WAŻNE 

• Istniejące zwolnienie jest ulgą mającą charakter przedmiotowy. Ulga ta nie 
ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik 
bezpośrednio realizujący ten program zleca wykonanie określonych czynności 
w związku z realizowanym przez niego programem.  
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Zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanych 
środków europejskich 

 

 

•  Na gruncie podatkowym wydatki kwalifikowane, pokryte środkami 
wolnymi od opodatkowania na mocy przepisów art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 
42, 47 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub środkami, 
o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - nie stanowią kosztów 
uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 58 cyt. ustawy podatkowej). 
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Środki europejskie a koszty uzyskania przychodów  

• Art. 15 ust. 4d UoPDOP - koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty 
bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. 

 

• Po uzyskaniu refundacji poszczególnych kosztów powinny one zostać 
wyłączone z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

• Należy korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu 
transzy środków europejskich pokrywającej dany koszt. Korekta będzie 
polegała na pomniejszeniu kosztów uzyskania przychodów o wartość 
zrefundowanych kosztów.  
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Wydatki projektu a podatki 

• Środki europejskie, które są przeznaczone na pokrycie kosztów, ale nie 
stanowią dofinansowania lub refundacji ceny towaru lub świadczonej usługi, 
nie będą zaliczane do podstawy opodatkowania.  

 

• Nienależne, niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem środki europejskie podlegają zwrotowi.  

 

• W takiej sytuacji kwota zwróconych środków pomniejszy obrót, który 
stanowi podstawę opodatkowania.  
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Wydatki projektu a podatki 

• Pomniejszenie powinno nastąpić w tym miesiącu, w którym podatnik 
zwraca środki na rachunek bankowy jednostki, która te środki wypłaciła. 

  

• Konsekwencją zmniejszenia obrotu podlegającego opodatkowaniu będzie 
również zmniejszenie kwoty podatku należnego o wartość oddanych 
środków europejskich. 
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Wydatki projektowe a podatki – kwalifikowalność VAT 

 

• Podatek VAT zapłacony w związku z dokonaniem wydatku 
kwalifikowalnego jest kwalifikowalny tylko wówczas, gdy został ostatecznie 
poniesiony i w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług nie może zostać odzyskany.  

 

• Jeśli podatek VAT zapłacony w związku z dokonaniem wydatku 
kwalifikowalnego może być częściowo odzyskany, to kwalifikowalna jest ta 
część podatku VAT, która nie może zostać odzyskana.  

 

• Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku aplikacyjnego 
oświadczenie, w którym zadeklaruje, czy w ramach realizowanego 
projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w 
związku z realizacją projektu  
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 Wydatki projektowe a podatki  

• Przepisy ustawy o VAT nie przewidują odrębnych stawek dla 
opodatkowania środków europejskich.  

• Oznacza to, że do opodatkowania obrotu z tytułu otrzymanych środków 
należy zastosować stawkę podatku, która jest odpowiednia dla 
dofinansowania towaru świadczonej usługi.  

 

• Jeśli więc towar lub usługa są opodatkowane 23-proc. stawką podatku, 
to środki europejskie otrzymane do takiej transakcji będą opodatkowane 
taką samą stawką.  

 

• Jeśli dostawa towarów lub usług jest zwolniona z opodatkowania, 
to wydatki projektowe  również będą zwolnione z podatku.  
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Wydatki projektowe a podatki  

• Na podstawie ogólnej zasady zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, 
podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim 
zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania 
czynności opodatkowanych.  

 

• Niewykonujący czynności zwolnionych z podatku nie ma obowiązku 
proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego. 

 

• Inaczej wygląda sytuacja podatników dokonujących zarówno sprzedaży 
opodatkowanej, jak i zwolnionej. Będą ich dotyczyły przepisy art. 90 ww. 
ustawy o zastosowaniu proporcji przy obliczaniu wartości podatku 
naliczonego podlegającego odliczeniu. 
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT 

• Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę  dotyczącą podatkowego 
statusu jednostek budżetowych (sygnatura akt I FPS 1/13).  

 

• W myśl uchwały  gminne jednostki budżetowe nie są odrębnym 
podatnikiem VAT.   

 

• Szkoła, przedszkole nie może zarejestrować się samodzielnie dla celów 
VAT. 

 

• Należy scalić wszystkie jednostki budżetowe w ramach jednego podatnika, 
tj. gminy i powiatu. 
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT 

Zdaniem NSA jednostki budżetowe gminy nie są podatnikami VAT i nie będą 
miały własnego NIP, gdyż: 

 

 nie dysponują swoimi dochodami, 

 

 nie mają własnego majątku, 

 

 nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody,  

 

  wszystkie czynności wykonują w imieniu i na rzecz gminy, 

 

 nie ponoszą ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności.  
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT 

• Ustawa o VAT mówi: 

• Art.15.6 Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz 
urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych 
odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, 
z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów 
cywilnoprawnych. 

 

• Ale jednocześnie: 

 

• Art.15.1 Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub 
rezultat takiej działalności. 
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT 

• Izba skarbowa stwierdziła, że skoro jednostki budżetowe gminy prowadzą 
własną działalność gospodarczą, to powinny mieć własny NIP i samodzielnie 
płacić VAT. 

 

• Gmina Wrocław zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu, ale sąd potwierdził stanowisko izby 
skarbowej.  

 

• Gmina Wrocław złożyła skargę kasacyjną od wyroku wrocławskiego sądu 
do NSA. 

 

16 



 

Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT 

Należy zidentyfikować wszystkie wydatki 

inwestycyjne w gminie, w stosunku 

do których  dotychczas nie  odliczało się VAT, 

a które w świetle rozstrzygnięcia NSA dają takie 

prawo. 
 

 

17 



 
Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT 

• Powstała konieczność ujednolicenia ewidencji dla celów VAT w gminach, 
powiatach, województwach oraz ich jednostkach budżetowych.  

 

• Zmieni się współczynnik dla celów odliczania podatku naliczonego.  

 

• W większości przypadków przyczyni się do zwiększenia odliczenia podatku 
naliczonego od towarów nabywanych przez gminy/powiaty/województwa, 
które następnie przekazywały je do jednostek budżetowych wykonujących 
działalność opodatkowaną.  
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT – co dalej? 

• Komunikat Ministerstwa Finansów dot. uchwały Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13, w 
przedmiocie możliwości uznania jednostek budżetowych gminy za 
podatników podatku od towarów i usług 

  

• Organy podatkowe interpretując przepisy ustawy o podatku od towarów i 
usług traktowały gminne jednostki budżetowe jako podatników podatku od 
towarów i usług. Jednocześnie w dniu 24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego, 
podjął następującą uchwałę: „w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 
gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i 
usług." (sygn. akt I FPS 1/13). 
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT – co dalej? 

• Komunikat Ministerstwa Finansów dot. uchwały Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I 
FPS 1/13, w przedmiocie możliwości uznania jednostek 
budżetowych gminy za podatników podatku od towarów i 
usług  

• Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że koncepcję 
realizacji w praktyce ww. uchwały NSA w sprawie gminnych 
jednostek budżetowych resort finansów przedstawi po 
opublikowaniu uzasadnienia do uchwały i dokonaniu jego 
szczegółowej analizy.  
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT – co dalej? 

• Komunikat Ministerstwa Finansów dot. uchwały Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13, w 
przedmiocie możliwości uznania jednostek budżetowych gminy za 
podatników podatku od towarów i usług 

  

• Intencją resortu finansów jest, aby obciążenie gmin związane z 
zastosowaniem się do wykładni zaprezentowanej w uchwale NSA, było jak 
najmniejsze.  

 

• Na podstawie ustnego uzasadnienia NSA można jedynie zauważyć, że Sąd 
nie zakwestionował poprawności przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług, zrewidował natomiast długoletnią praktykę wykładni tych przepisów.  
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT – co dalej? 

• Komunikat Ministerstwa Finansów dot. uchwały Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13, w 
przedmiocie możliwości uznania jednostek budżetowych gminy za 
podatników podatku od towarów i usług 

 

• W związku z podjętą uchwałą resort finansów zauważa, że nie będą 
kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek 
budżetowych jako podatników VAT, natomiast kwestia dalszego rozliczania 
podatku od towarów i usług w związku z wykonywanymi przez nie 
czynnościami zostanie przedstawiona w koncepcji odnoszącej się do tej 
uchwały. 
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Zmiany w interpretacjach dotyczące VAT – co dalej? 

• Stowarzyszenie Forum Od-nowa na swoje stronie podaje, że na skutek 
uchwały NSA  

 

• "zniknie 55 tys. podatników VAT, jakimi dotychczas były samorządowe 
jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, ośrodki i domy pomocy 
społecznej, urzędy pracy i in.).  

 

 

• W ich miejsce zostanie jedynie 2,8 tys. podatników VAT - tyle jest 
bowiem w Polsce gmin, powiatów i województw."  
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Zasady sprawozdawczości 
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Rodzaje wniosków o płatność 

• a) wniosek o płatność zaliczkową: (1 egzemplarz – oznaczony ręcznie na 
pierwszej stronie jako oryginał) 

• służy wnioskowaniu o przyznanie płatności zaliczkowej;  

 

• b) wniosek o płatność pośrednią: (składane są dwa egzemplarze wniosku 
odpowiednio oznakowane na pierwszej stronie jako kopia i oryginał) 

• służy rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach 
wcześniejszych transz zaliczkowych wraz z możliwością jednoczesnego 
wnioskowania o kolejne transze zaliczek lub/i z jednoczesnym 
wnioskowaniem o refundację wydatków sfinansowanych ze środków 
beneficjenta;  

• służy wnioskowaniu o refundację wydatków sfinansowanych ze środków 
beneficjenta;  
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Rodzaje wniosków o płatność 

• c) wniosek o płatność końcową: (składane są dwa egzemplarze wniosku 
odpowiednio oznakowane na pierwszej stronie jako kopia i oryginał) 

• służy rozliczeniu końcowemu projektu;  

 

• d) sprawozdanie: (1 egzemplarz – oznaczony ręcznie na pierwszej stronie 
jako oryginał) 

• służy przekazaniu informacji o postępie realizacji rzeczowej projektu - bez 
wnioskowania o zaliczkę, rozliczania zaliczki lub wnioskowania o refundację 
poniesionych wydatków ze środków beneficjenta. 

 

•  Możliwe jest złożenie oryginału wraz z kserokopią potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem. 
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Terminy i zasady składania wniosków o płatność 

• W polu „wniosek za okres do” należy podać datę kończącą okres jaki 
obejmuje składany wniosek o płatność (dotyczy wniosku o płatność 
pośrednią bądź sprawozdania).  

 

• Okres ten nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące oraz krótszy niż miesiąc 
licząc od daty „wniosek za okres do:” poprzedniego wniosku o płatność. 

 

 

• Data wskazana w polu „wniosek za okres do” w przypadku płatności 
końcowej należy przez to rozumieć:  datę poniesienia ostatniego wydatku 
lecz nie późniejszą niż data zakończenia finansowej realizacji projektu z 
obowiązującej umowy/aneksu.  
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Terminy i zasady składania wniosków o płatność 

 

• Dla projektów w trakcie realizacji pierwszy wniosek o płatność może 
zostać złożony za okres krótszy niż 1 miesiąc licząc od daty podpisania 
umowy o dofinansowanie (jednak nie dłuższy niż 3 miesiące).  

 

• Dla projektów zakończonych, we wniosku o płatność należy wpisać datę 
finansowego zakończenia projektu (datę poniesienia ostatniego wydatku).  

 

• Dla projektów w ramach których występuje częściowa pomoc publiczna , 
wnioski o płatność mogą być składane częściej niż raz na miesiąc.  

 

• Dodatkowo, wydatki objęte pomocą publiczną należy przedstawiać w 
ramach odrębnych wniosków o płatność.  
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Schemat złożenia wniosku o płatność 

• Zalogowanie się do systemu SIWIZ RPO WSL (https://rpo.slaskie.pl/wnioski/);  
 
 
 

• Wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku w module EWP oraz zgłoszenie wersji 
elektronicznej wniosku;  

 
 
 

• Pobranie wersji PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną, wydrukowanie 
odpowiedniej ilości egzemplarzy, oznaczenie ręczne jako Kopia/Oryginał na pierwszej 
stronie oraz podpisanie wniosku;  

 
 
 

• Złożenie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w odpowiedniej 
ilości egzemplarzy).  
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Terminy składania wniosków o płatność 

 

• Na dostarczenie wypełnionego wniosku o płatność do IZ RPO WSL beneficjent 
ma 10 dni kalendarzowych od daty wpisanej w polu „wniosek za okres do” 
(dotyczy wniosków o płatność pośrednią, jeśli nie rozliczają zaliczki oraz 
sprawozdań). 

 

• Wnioski o płatność zaliczkową składa się niezależnie od pozostałych, w razie 
potrzeby, zgodnie z zasadami wnioskowania o zaliczkę.  

• Złożenie wniosku o płatność zaliczkową nie zwalnia ze składania wniosków o 
płatność pośrednią i sprawozdań we właściwych terminach. 

 

• Wnioski o płatność pośrednią zawierające rozliczenie zaliczki składane są 
zgodnie z zasadami rozliczania zaliczek. 
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Terminy składania wniosków o płatność 

 

• Wniosek o płatność końcową należy złożyć zgodnie z datą wskazaną w 

tabeli E.1 wniosku o dofinansowanie projektu, będącego załącznikiem do 

umowy, jednak nie później niż w ciągu 25 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia finansowej realizacji projektu. 
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Dokumenty dołączane do wniosku o płatność  
 

 

 potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie właściwie opisanych 
dokumentów księgowych lub równoważnych dotyczących wydatków 
kwalifikowalnych (wykazanych w tabeli C.1a.) wraz ze stosownymi 
dokumentami potwierdzającymi faktyczne poniesienie wydatku, tj. 
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wyciągów 
bankowych/przelewów bankowych lub raportów kasowych;  

 

 potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru z 
podaniem miejsca składowania tych elementów, które nie zostały 
zamontowane;  
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Dokumenty dołączane do wniosku o płatność  

 Jednokrotnie - informacja z Urzędu Skarbowego lub Krajowej Informacji 
Podatkowej czy jest czynnym podatnikiem VAT (chyba, że stosowna 
informacja została przedstawiona już na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie projektu). W przypadku zmian w projekcie czy w zakresie 
związanym z VAT należy ponowić informację. Musi zostać złożona najpóźniej 
przed złożeniem wniosku o płatność końcową;  

 
  w formie elektronicznej (jako załączniki elektroniczne do wniosku w 
systemie SIWIZ) dokumenty mające związek z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego (wszystkie tryby udzielenia zamówień publicznych 
zgodnie z PZP) przedstawionym we wniosku.  

 
• Jeśli postępowanie podlegało kontroli ze strony IZ RPO WSL lub nie zostało 
przeprowadzone w jednym z trybów wymienionych w ustawie PZP, 
Beneficjent jest zwolniony z obowiązku załączania dokumentów jego 
dotyczących.  
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Dokumenty związane z PZP 

 

• Dokumenty powinny być załączane w formacie .pdf (czytelny czarno-biały 
skan, zalecana rozdzielczość 150 DPI) i obejmować w zależności od trybu 
udzielenia zamówienia:  

 

 Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane odpowiednio w Biuletynie 
Zamówień Publicznych/ Dzienniku Urzędowym UE)  

 Zmiana/zmiany ogłoszenia o zamówieniu  

 SIWZ (bez dokumentacji technicznej)  

 Zmiana/zmiany SIWZ  

 Protokół postępowania  

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

 Umowa z Wykonawcą  
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Dokumenty związane z WNP i PZP 

 

• W przypadku braku dokumentacji, IZ wezwie beneficjenta w trybie 
roboczym do uzupełnienia załączników.  

 
• Brakujące załączniki Beneficjent przekazuje do IZ wyłącznie drogą 
mailową ( dotyczy PZP), a w przypadku WNP  drogą pisemną. Po uzyskaniu 
informacji o zatwierdzeniu wniosku. Beneficjent nie dokonuje korekty 
wniosku w wersji elektronicznej w systemie SIWIZ, lecz robi to za niego 
pracownik IZ informując jednocześnie o dokonanych korektach. 
 w razie konieczności beneficjent zobowiązany jest przedstawić oznaczone 
datą i potwierdzone za zgodność kserokopie innych dokumentów 
potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu (np. 
zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL dot. kwalifikowalności wydatków, 
podstawą uznania wydatków związanych z nabyciem nieruchomości za 
kwalifikowane jest przedstawienie operatu szacunkowego określającego 
wartość rynkową nieruchomości).  
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Generator wniosków o płatność 
 

• Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność w oparciu 
o wzór przedstawiony przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.  

 
• Wniosek beneficjenta o płatność należy wypełniać i zgłosić za pomocą 
modułu Elektronicznego Wniosku o Płatność (EWP) będącego częścią 
Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ RPO 
WSL).  
• Formularz wniosku jest udostępniony w formie interaktywnej witryny 
internetowej, wypełnianej przez beneficjenta online.  
• Pola formularza dzielą się na pola generowane automatycznie i pola 
wymagające wypełnienia przez beneficjenta.  

 
• Po wypełnieniu formularza online i zatwierdzeniu przez Beneficjenta, 
utworzony zostanie plik w formacie PDF oraz zostanie mu automatycznie 
nadana unikalna suma kontrolna.  
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Części wniosku o płatność 

 

 

• A. INFORMACJE OGÓLNE  

• B. INFORMACJE O BENEFICJENCIE (WNIOSKODAWCY)  

• C. CZĘŚĆ FINANSOWA WNIOSKU  

 

• D. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA WNIOSKU  

• E. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA  

• F. ZAŁĄCZNIKI  
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Pominięty wydatek 

 

 

• W sytuacji, gdy dany wydatek kwalifikowalny został pominięty we wniosku 
o płatność, sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go 
ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy.  

 

• W takiej sytuacji należy w piśmie przekazującym wniosek o płatność 
zawrzeć informację o tym fakcie.  

 

• W tabeli C.1a. faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości 
dowodowej dotyczące tego wydatku należy umieścić w ostatnim wierszu. 
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Wypełnianie WNP 

 

 

• Dla projektów objętych częściową pomocą publiczną, należy zaznaczyć czy 
składany wniosek dotyczy części objętej czy nieobjętej pomocą. 

 

 

• Punkt VII: kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem - jest to 
kwota poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych objętych 
wnioskiem o płatność, automatycznie z kopiowana z tab. C.1a., kolumny 10 
(suma ogółem).  
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Wypełnianie WNP 

 

• Punkt VIII: wnioskowana kwota zaliczki - automatycznie z wiersza 11 tabeli 
C.3.  

• 7. Punkt IX: wnioskowana kwota refundacji - automatycznie z wiersza 12 
tabeli C.3.  

• 8. Punkt X: wnioskowana kwota rozliczenia zaliczki - automatycznie z 
wiersza 6 tabeli C.3.  

• 9. Punkt XI: wnioskowana kwota do wypłaty w ramach wniosku - 
automatycznie z wiersza 13 tabeli C.3.  

• 10. Punkt XII: poziom dofinansowania z umowy/aneksu (%) – 
automatycznie z umowy/aneksu do umowy/decyzji o dofinansowanie.  
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Wypełnianie WNP 

 

• A1-A6 wypełniane są automatycznie na podstawie informacji zawartych w 
SIWIZ – pozyskanych z wniosku o dofinansowanie i umowy/aneksu do 
umowy o dofinansowanie. 

 
• Dane przedstawiane we wniosku powinny być zgodne z umową/aneksem 
do którego przyporządkowano dany wniosek o płatność.  
• Po uzgodnieniu z pracownikiem IZ istnieje możliwość uaktualnienia 
przyporządkowania do najnowszego aneksu (jeśli jest nowsza wersja umowy 
niż ta do której przyporządkowano wniosek wyświetlony zostaje przycisk 
„uaktualnij do najnowszego aneksu”). 

 
• Wniosek o płatność składany przez JST zawsze musi być kontrasygnowany 
przez skarbnika. W punkcie B.2. można także wprowadzić dane skarbnika, 
jednakże nie jest to obowiązkowe 
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Wypełnianie WNP – część finansowa 
 

• W tabeli C.1a. - należy wypełnić Zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.  

 
• Beneficjent wykazuje w tabeli C.1.a wyłącznie wydatki kwalifikowalne;  
• Faktury/dokumenty zapłacone w całości, dotyczące wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych w okresie objętym danym wnioskiem o 
płatność.  
• Jeśli przedstawiane są wydatki z okresów objętych poprzednimi wnioskami 
o płatność – należy wykazywać je w ostatnich wierszach tabeli C.1a.  
• Dane prezentowane w kolumnach 8 i 9 dotyczyć powinny całości kwot 
brutto/netto ( za wyjątkiem wynagrodzeń), na jakie opiewają wyszczególnione 
dokumenty, o ile wspomniane dokumenty potwierdzają poniesienie wydatków 
kwalifikowalnych rozliczanych danym wnioskiem o płatność. 
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Wypełnianie WNP – część finansowa 

 Sposób wypełniania poszczególnych kolumn tabeli C.1a:  

 

1) numer kategorii wydatków - należy wpisać numer odpowiedniej głównej 
kategorii wydatków z harmonogramu rzeczowo finansowego będącego 
załącznikiem do umowy o dofinansowanie. W to pole należy wprowadzać 
wyłącznie liczby z zakresu 01-99 (tylko arabskie);  

2) numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków - należy 
wpisywać wyłącznie numer z dokumentu, bez daty czy nazwy. 

3) numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę 
prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe;  
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Wypełnianie WNP – część finansowa 

 Sposób wypełniania poszczególnych kolumn tabeli C.1a:  

4) numer zamówienia publicznego w ramach którego poniesiono wydatek 
(dotyczy trybów przewidzianych w PZP oraz wydatków poniesionych poza 
ustawą jeśli nadany został wewnętrzny numer zamówienia – wg. 
wewnętrznych procedur beneficjenta). Jeśli zamówienie nie posiada takiego 
numeru – należy wpisać „nie_nadano”; 

Wskazane numery zamówień muszą mieć odzwierciedlenie w tabeli D.3 części 
sprawozdawczej.  

5) data wystawienia dokumentu;  

6) data zapłaty - data uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego 
dokumentu księgowego.  
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Wypełnianie WNP – część finansowa 

Sposób wypełniania poszczególnych kolumn tabeli C.1a:  

• Przy płatnościach gotówkowych daty zapłaty powinny być zgodne z 
operacjami dotyczącymi wypłaty/rozliczenia gotówki z kasy beneficjenta a w 
przypadku nie prowadzenia przez beneficjenta kasy gotówkowej z datą 
wynikającą z faktury.  

• W przypadku gdy płatności następowały w ratach należy wykazywać 
wszystkie daty płatności. 

 

• W przypadku, gdy refundacji ma podlegać koszt a nie wydatek np. 
amortyzacja, należy podać datę księgowania dokumentu (dokonania 
księgowania na właściwych kontach księgowych) 

 

7) nazwa towaru lub usługi wykazana w przedstawianym dokumencie 
księgowym 
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Wypełnianie WNP – część finansowa 

• Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki 
kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT, 
należy wykazać je w jednym wierszu.  

 

• W przypadku wystąpienia różnych stawek VAT oraz różnych kategorii 
kosztów w ramach jednego dokumentu księgowego – pozycje z faktury należy 
pogrupować i wpisać każdą z grup w odrębnym wierszu, z tymże dane 
wprowadzane w pozycjach Nr dokumentu potwierdzającego wydatkowanie 
środków, Numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, Numer 
zamówienia publicznego, Data wystawienia dokumentu, Data zapłaty, 
Kwota brutto oraz Kwota netto powinny zawierać te same wartości we 
wszystkich wierszach dotyczących danego dokumentu księgowego 
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Wypełnianie WNP – część finansowa 

Kolumna 7 Tabeli C1a  Nazwa towaru lub usługi  W przypadku, gdy dokument 
zawiera zarówno pozycje kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne, wówczas 
dodatkowo należy wpisać dane dla pozycji dotyczących wydatków 
kwalifikowalnych (podać nr pozycji na fakturze oraz dokładny opis/nazwę 
wydatku z faktury).  

 

UWAGA: Nazwa towaru lub usługi musi umożliwiać jednoznaczną 
identyfikację jakiej usługi lub towaru dany wydatek dotyczy;  

 

• 8) kwota brutto  

• 9) kwota netto 

 

• Dane prezentowane w kolumnach 8 i 9 dotyczyć powinny całości kwot 
brutto/netto, na jakie opiewają wyszczególnione dokumenty 
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Wypełnianie WNP – część finansowa 

• W przypadku wystąpienia różnych stawek VAT oraz różnych kategorii 
kosztów w ramach jednego dokumentu księgowego – pozycje z faktury 
należy pogrupować i wpisać każdą z grup w odrębnym wierszu, z tymże 
dane wprowadzane w pozycjach Nr dokumentu potwierdzającego 
wydatkowanie środków, Numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, 
Numer zamówienia publicznego, Data wystawienia dokumentu, Data 
zapłaty, Kwota brutto oraz Kwota netto powinny zawierać te same wartości 
we wszystkich wierszach dotyczących danego dokumentu księgowego. 

 

• 10) kwota wydatków kwalifikowalnych - należy wpisać kwotę odnoszącą 
się do wydatków wykazanych w kolumnie 8 (w przypadku gdy VAT w projekcie 
jest kwalifikowalny) lub 9 (w przypadku gdy VAT w projekcie jest 
niekwalifikowany). 
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Wypełnianie WNP – część finansowa 

• Gdy kwota wydatków kwalifikowalnych jest mniejsza niż kwota w 
kolumnie 8 lub 9, w przypadku gdy opis faktury nie wyjaśnia powstałej 
niezgodności, konieczne jest dołączenie wyjaśnień dotyczących przyczyn 
niezgodności w/w kwot w piśmie przewodnim do wniosku o płatność;  

 

• 11) w tym VAT - w przypadku, gdy podatek VAT jest kwalifikowalny – 
należy go wyliczyć od wartości wskazanej w kolumnie 10 (innymi słowy, 
należy wskazać kwotę kwalifikowalnego podatku VAT). W przypadku gdy VAT 
jest niekwalifikowalny w projekcie - należy wpisać „0”. 
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Najważniejsze kwestie związane z dowodami księgowymi 

 

 Sposób opisywania dowodów księgowych;  

 Faktury korygujące;  

 Faktury pro forma;  

 Faktury w walutach obcych;  

 Wydatki związane z zatrudnieniem.  
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Najważniejsze kwestie związane z dowodami księgowymi 

 

• Faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej 
powinien zostać opisany przed wykonaniem kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem.  

 

• W przypadku, gdy opis jest zbyt obszerny, dopuszczalne jest umieszczenie 
części opisu na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem 
dokumentu.  Wtedy należy na opisie dokumentu dopisać „dodatkowy opis 
dokumentu nr….. znajduje się w dodatkowym za łączniku”. Na załączniku tym 
powinien być zapis „ dodatkowy opis do faktury nr…” 
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Najważniejsze kwestie związane z dowodami księgowymi 

 

• Faktury korygujące:  
• W przypadku gdy beneficjent otrzymał fakturę korygującą po zapłaceniu 
właściwej faktury, wówczas powinien ją wykazać w tabeli C.1a. danego 
wniosku o płatność:  
• W kolumnie 7 (nazwa towaru lub usługi) należy w tym przypadku wpisać: 
„faktura korygująca do faktury nr…”  

 
• W kolumnach 10 (kwota wydatków kwalifikowalnych) i 11 (w tym VAT) 
należy wpisać tylko różnicę wynikającą z dokonania korekty:  

 
• Jeśli faktura korygująca jest zmniejszająca, beneficjent wpisuje kwotę 
różnicy ze znakiem minus „-”.  
• Jeżeli faktura korygująca jest zwiększająca, beneficjent wpisuje kwotę 
zwiększenia (różnica pomiędzy fakturą korygującą a korygowaną).  
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Najważniejsze kwestie związane z dowodami księgowymi 

 

• Faktury korygujące:  

 

• Jeżeli faktura i faktura korygująca są wykazywane w ramach jednego 
wniosku o płatność, w tabeli C.1a. należy je umieścić w sąsiadujących 
wierszach. 

 

•  Natomiast, gdy faktura korygująca dotyczy faktury ujętej w jednym z 
poprzednich wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnich wierszach 
tabeli C.1a.  

 

• W tym przypadku w kolumnie 7 (nazwa towaru lub usługi) należy wpisać: 
„faktura korygująca do faktury nr… ujętej we WNP za okres do…” 
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Najważniejsze kwestie związane z dowodami księgowymi 

 

 

• W przypadku gdy beneficjent otrzymał fakturę korygującą przed 
zapłaceniem właściwej faktury, wówczas powinien ją wykazać w tabeli C.1a. 
danego wniosku o płatność w ten sposób, iż wpisuje tylko dane faktury 
korygującej.  

 

• Do wniosku o płatność należy załączyć kserokopię kompletu dokumentów 
(faktura właściwa + faktura korygująca).  

 

• UWAGA: Opis do faktury zgodnie z wzorem opisu faktury należy 
zamieścić na oryginale faktury korygującej. Na oryginale faktury właściwej 
należy umieścić tylko elementy opisu dotyczące pierwszej strony faktury 
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Wydatki związane z zatrudnieniem 

 

• Uwagi dot. wypełniania tabeli C.1a:  

 

• Wydatki związane z częściami składowymi wynagrodzeń powinny zostać 
podzielone pomiędzy kolejne wiersze tabeli C.1a.  

 

• Wpisywanie w kolumnie 7 nazwa towaru lub usługi nazwy właściwej części 
składowej wynagrodzenia (np. wynagrodzenie netto, podatek US, składki ZUS, 
itp.).  

 

• Numer w kolumnie 2 nr dokumentu w przypadku kolejnych składników tego 
samego wynagrodzenia/wynagrodzeń (listy płac) pozostaje bez zmian.  

• W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę – należy wpisać numer listy płac.  
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Wydatki związane z zatrudnieniem 

  

• W przypadku, gdy koszty wynikające z listy płac zostały zaksięgowane na 
podstawie innego dokumentu (np. PK), w Tabeli C 1.a należy wskazać dokument 
odzwierciedlający ewidencję księgową.  

 

• W przypadku zatrudnienia na umowy cywilno-prawne – należy podać numer 
rachunku a w kolumnie nazwa towaru lub usługi należy wpisać oprócz nazwy 
usługi: rachunek – imię i nazwisko wykonawcy umowy.  

 

• Data w kolumnie 5 data wystawienia dokumentu w przypadku kolejnych 
składników tego samego wynagrodzenia/wynagrodzeń (listy płac) pozostaje bez 
zmian.  
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Wydatki związane z zatrudnieniem 

• W kolumnie 6 data zapłaty należy podać datę poniesienia wydatku 
związanego z danym składnikiem wynagrodzenia.  

 

• Kwoty w kolumnach 8 oraz 9 kwota dokumentu brutto/netto w przypadku 
kolejnych składników tego samego wynagrodzenia/wynagrodzeń (listy płac) 
powinny dać łącznie po zsumowaniu poszczególnych wierszy kwotę 
przedstawionego dokumentu.  

 

• W kolumnie 10 kwota wydatków kwalifikowanych należy podać wartość 
wydatków kwalifikowalnych związanych z danym składnikiem 
wynagrodzenia. 
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Dochód 

 

 

• W punkcie C.2a: Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o 
płatność należy wskazać:  

 

• w pozycji nr 1: dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu od 
złożenia poprzedniego wniosku o płatność, rozumiany zgodnie z art. 55 
ust. 3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. 
Urz. WE L 210 z 31.07 2006),  

• w pozycji nr 2: inne kategorie przychodów nie dające się sklasyfikować 
jako przychód w rozumieniu art. 55 ust 3 w/w rozporządzenia,  
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Dochód 

• W punkcie C.2a: Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o 
płatność należy wskazać:  

 

• w pozycji nr 1: dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu od złożenia 
poprzedniego wniosku o płatność, rozumiany zgodnie z art. 55 ust. 3 
rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07 2006),  

• w pozycji nr 2: inne kategorie przychodów nie dające się sklasyfikować jako 
przychód w rozumieniu art. 55 ust 3 w/w rozporządzenia,  

• w pozycji nr 3: wysokość odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym 
do obsługi zaliczki od poprzedniego wniosku o płatność (nie dotyczy jednostek 
samorządu terytorialnego).  
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Rozliczenie finansowe wniosku 

Należy wypełnić odpowiednie pola części B rozliczenie zaliczek:  

• wnioskowaną kwotę zaliczki (pole nr 3):  

 

      Należy wpisać kwotę zaliczki o jaką występuje beneficjent. Należy pamiętać iż 
kwota zaliczki stanowi w 100% dofinansowanie EFRR. Aby rozliczyć kwotę 
zaliczki należy dysponować w danym okresie rozliczeniowym zaliczek ( okres 
trzech miesięcy od daty przekazania środków zaliczki na rzecz beneficjenta) 
dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowalnych na 
odpowiednio wyższą kwotę.  

Beneficjent wykazuje dotychczas  wypłacone zaliczki narastająco ( za okres do 
trzech miesięcy od daty otrzymania zaliczki) + odsetki  (pole nr 4):  

• narastająco kwotę dotychczas rozliczonych zaliczek -za okresie do trzech 
miesięcy od daty otrzymania zaliczki (pole nr 5):  

• kwotę zaliczek rozliczaną niniejszym wnioskiem (pole nr 6):  

 

 
60 



 
Rozliczenie finansowe wniosku 

 

• W tabeli C.5. Montaż finansowy uwzględniający klasyfikację budżetową 
należy przedstawić kwoty z danego wniosku o płatność w montażu 
finansowym uwzględniającym klasyfikację budżetową dla wydatków 
majątkowych i bieżących:  

 

• W punkcie a) należy przedstawić strukturę wnioskowanej w danym 
wniosku kwoty zaliczki.  
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Część sprawozdawcza 

 

• Należy wypełnić wszystkie pola tekstowe 

 

 

• W punkcie D.1: Opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym 
wnioskiem o płatność należy zamieścić opis zadań/etapów zrealizowanych 
w okresie objętym wnioskiem o płatność.  

• W tym polu należy opisać stopień realizacji projektu, zakres rzeczowy 
zrealizowany w okresie sprawozdawczym, popierając go konkretnymi 
wartościami (długość, ilość, itp.).  

• Jeśli występują wydatki z wierszy A-D tabeli D.2 należy je tutaj opisać  
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Część sprawozdawcza 

• Tabela D.2: Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu  
 

• W kolumnie 1 należy wskazać numer oraz nazwę wszystkich 
kwalifikowalnych kategorii wydatków (zadań) zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Nie należy wpisywać 
podkategorii.  
 

• W kolumnie 2 należy opisać stan realizacji poszczególnych kategorii 
wydatków/etapów/zadań projektu operując pojęciami (wybór z listy):  

• nie rozpoczęto/w trakcie realizacji /zakończono  
 

• W kolumnach 3 i 4 należy przypisać każdej z kategorii wydatków 
odpowiednie kwoty wynikające z aktualnego harmonogramu rzeczowo-
finansowego stanowiącego załącznik do umowy/decyzji/aneksu o 
dofinansowanie  
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Część sprawozdawcza 

• Jeżeli w danym okresie sprawozdawczym wydatki nie przebiegały zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stosowne wyjaśnienia należy 
zawrzeć w polu D.5 (np. przyczyny opóźnień, planowany termin 
poniesienia zaległych wydatków w danej kategorii, wystąpienie 
oszczędności w danej kategorii, itp.)  

 

• W kolumnie 5 i 6 należy przedstawić wydatki ogółem oraz wydatki 
kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu.  

 

• W kolumnie 7 procent realizacji projektu liczy się automatycznie. Nie 
może on przekraczać 100%  
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Część sprawozdawcza 

 

• W tabeli D.3. Umowy w projekcie (narastająco od początku realizacji 
projektu) należy wykazać wszystkie umowy z wykonawcami zawarte w 
formie pisemnej bez względu na ich wartość oraz formę wyłonienia 
wykonawcy, jeżeli dotyczą wydatków kwalifikowalny. 

• D.4: Uwagi dot. zamówień/umów w projekcie należy opisać stan realizacji 
zamówień publicznych w projekcie, które jeszcze nie zakończyły się 
podpisaniem umowy z wykonawcą  
 

• D.5: Problemy, inne kwestie dotyczące realizacji projektu należy zawrzeć 
kwestie problemowe dotyczące realizacji projektu 
 

• D.6 powinno zawierać dane dotyczące przeprowadzonych 
kontroli/audytów realizacji projektu, w szczególności o wykrytych 
nieprawidłowościach mających skutki finansowe.  
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Część sprawozdawcza 

 

• D.7: Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego 
wniosku o płatność należy opisać zadania/etapy/wydatki, jakie beneficjent planuje 
podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o 
płatność.  
 

• D.8 Harmonogram wydatków na cztery kolejne kwartały należy przedstawiać 
informacje dotyczące całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które beneficjent 
planuje wykazać we wnioskach o płatność . 
 

• D.9.1. wskaźniki produktu zawiera dane z WND. Beneficjent wypełnia: Wartość 
wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu. Procentowy stopień realizacji 
wskaźników oblicza się automatycznie.  

 
• Sposób monitorowania wskaźników i źródła informacji o wysokości wskaźników, 

informacje o zmianach w odniesieniu do treści pola Źródło tabeli D.1 oraz pola D.5. 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
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Część sprawozdawcza 

 
• D.9.2. wskaźniki rezultatu wypełniana jest tylko w przypadku wniosku o płatność 

końcową  
•   Beneficjent wypełnia jedynie kolumny:  
• Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu (kolumna 5). 

Procentowy stopień realizacji wskaźników (kolumna 6) oblicza się automatycznie;  
• Data osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika  
• D.9.2 (Informacje dotyczące wskaźników rezultatu) – wyjaśnienia, sposób 

monitorowania wskaźników i źródła informacji  
 

• D.9.3 należy wykazać wpływ projektu na zatrudnienie 
• podać narastająco liczbę nowoutworzonych miejsc pracy  
• Wskaźnik należy osiągnąć najpóźniej do roku od daty zakończenia rzeczowej 

realizacji projektu  
• D.9.4. Wskaźniki odnoszące się do cross-financingu  
• D.9.5. Wskaźniki horyzontalne i programowe RPO WSL  
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Kwalifikowalność wydatków w kontekście 
rozliczania projektu 
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Zasady uznawania wydatków za kwalifikowane   

 niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z 

celami projektu; 

  racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek 

rynkowych oraz 

 spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja 

nakład/rezultat); 

  zgodne z Programem Operacyjnym 
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Celowość wydatków 

Art. 44 UFP Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 
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Zasady uznawania wydatków za kwalifikowane   

• Zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP, w przypadku gdy środki w ramach projektu 
są: 

  wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 

  wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 UFP; 

  pobrane nienależnie (bez podstawy prawnej) lub w nadmiernej wysokości 
(otrzymane w wysokości wyższej niż określona w umowie o dofinansowanie) 
podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania 
środków na rachunek beneficjenta (tj. od dnia obciążenia rachunku właściwej 
instytucji), do dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez 
instytucję przekazującą te środki (tj. do dnia obciążenia rachunku bankowego 
beneficjenta lub rachunku beneficjenta w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo – kredytowej na podstawie polecenia przelewu). 
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Zagadnienia kwalifikowalności wydatków cd. 

Ocena kwalifikowalności wydatku 

 

a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, 

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz 
prawa krajowego, 

c) jest zgodny z postanowieniami RPO WSL, 

d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z  postanowień 
umowy o dofinansowanie projektu, /wniosku o  dofinansowanie 
projektu, stanowiącym załącznik do  umowy), 
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Zagadnienia kwalifikowalności wydatków cd. 

Ocena kwalifikowalności wydatku 

 

e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z 
realizacją projektu, 

f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę  dążenia do 
uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, 

g) został należycie udokumentowany, 

h) nie podlega wyłączeniom określonym w wytycznych, 

i) jest zgodny z zasadami określonymi przez IZ RPO WSL. 
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Zagadnienia kwalifikowalności wydatków cd. 

Ocena kwalifikowalności wydatku 

 

• Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie 
poniesiony przez beneficjenta ( lub jego partnera).  

 

• Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek 
poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy 
lub rachunku bankowego Beneficjenta. 
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Zagadnienia kwalifikowalności wydatków cd. 

Wyjątek względem zasady ogólnej stanowią odpisy 
amortyzacyjne, wkład niepieniężny, udzielenie 
promesy premii technologicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730), a 
także wydatki w ramach instrumentów inżynierii 
finansowej ponoszone zgodnie z przepisami art. 44 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 43-
46 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. 
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Zagadnienia kwalifikowalności wydatków cd. 

Zakaz podwójnego finansowania 
• Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite 
lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - 
wspólnotowych lub krajowych np. : 
   zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub 
Funduszu Spójności. 
 zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych 
lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków 
budżetu państwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004 r. z późn. zm. 
 zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a 
następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w 
ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. 
 zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup 
dobra leasingowanego beneficjentowi w ramach leasingu finansowego,  a 
następnie zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z 
leasingiem tego dobra. 
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Zakup gruntu  
– nieruchomości niezabudowanej 

• Przez pojęcie gruntu rozumie się teren niezabudowany  

• stanowiący odrębny przedmiot własności w myśl odpowiednich przepisów 
kodeksu cywilnego. 

 
• Zakup takiego terenu kwalifikuje się do współfinansowania ze środków 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przy spełnieniu następujących 
warunków: 

 
- wydatek poniesiony na zakup terenu niezabudowanego jest 

kwalifikowany tylko do wysokości 10 % całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu, 

- (projekty z ochrony środowiska może być wyższy poziom – określa IZ) 
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Najważniejsze rodzaje  
wydatków niekwalifikowanych. 



 

Wydatki niekwalifikowane 

 Wydatki związane z prowizjami i odsetkami ponoszonymi w ramach 
zobowiązań finansowych; 

 Wydatki związane z karami i grzywnami oraz procesami sądowymi (z 
wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie 
wypłaconych, po akceptacji IZ); 

 Wydatki związane z obsługą kredytu; 

 Wydatki dotyczące podatku VAT, który może zostać odzyskany; 

 Koszty związane z obsługą księgową projektu – stanowisko IZ RPO WSL w 
zakresie występowania w projektach wydatków związanych z rozliczaniem 
projektu z września 2012 
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Rozliczanie projektu metodą luki finansowej 
Dochody operacyjne :  
 
są związane z realizacją projektu,  
wynikają z opłat bezpośrednio ponoszonych przez korzystających lub dotyczą  
   sprzedaży gruntu lub dzierżawy gruntu lub najmu budynku, lub jakiegokolwiek  
   innego płatnego  świadczenia usług,  
są dochodem rozpatrywanym wyłącznie w przypadku projektów generujących 
dochód  (powyżej 1 mln euro) 

 
 Przykładem dochodu operacyjnego mogą być: dochody z tytułu sprzedaży  
biletów, sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń itd.  
 
Dochody incydentalne:  
są związane z realizacją projektu,  
nie spełniają definicji dochodu operacyjnego np. kary umowne.  
 
 
 
 



 

Rozliczanie projektu metodą luki finansowej 

 
Art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 przyjmuje „metodę luki  
w finansowaniu”  jako podstawę obliczania dotacji UE, przewidując, iż wydatki  
kwalifikowalne nie mogą przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji 
pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu  netto z inwestycji .  
 
W przypadku projektów generujących dochody, w rozumieniu art. 55 ust. 1  
Rozporządzenia  Rady nr 1083/2006,  dla których istnieje możliwość oszacowania  
dochodu z wyprzedzeniem,  poziom dofinansowania określany jest za pomocą 
„wskaźnika luki w finansowaniu”.  
 
 
 



 

Rozliczanie projektu metodą luki finansowej 

Konieczność obliczenia luki w finansowaniu dotyczy również projektów 
realizowanych na podstawie „Wytycznych MRR w zakresie dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
publicznych w transporcie zbiorowym” i projektów realizowanych na podstawie 
„Wytycznych MRR w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach  
zadań własnych JST w gospodarce odpadami”.  
Dla projektów realizowanych na podstawie ww. wytycznych objętych regułami  
pomocy publicznej, zgodnej  ze wspólnym rynkiem i niepodlegającej notyfikacji 
istnieje konieczność wyliczenia luki finansowej w każdym przypadku (bez 
względu na całkowitą wartość projektu poniżej 1 mln EUR). 
 



 

Rozliczanie projektu metodą luki finansowej 
Zgodnie z „Wytycznymi MRR w zakresie wybranych zagadnień  związanych  
z przygotowaniem  projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących  
dochód„ luka w finansowaniu jest to ta część zdyskontowanych nakładów 
inwestycyjnych na realizację projektu, która nie jest pokryta sumą zdyskontowanych 
dochodów (przychodów netto) z projektu wyrażona w % w odniesieniu do wartości 
tych nakładów, w całym okresie odniesienia .  
 
Jako okres odniesienia należy przyjąć okres, za który należy sporządzić prognozę  
przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku 
złożenia wniosku o dofinansowanie.  
Przepływy związane z realizacją projektu (w tym nakłady na przygotowanie projektu),  
poniesione przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie powinny zostać 
uwzględnione w analizie w pierwszym roku odniesienia (tzn. roku złożenia wniosku)  
w wartościach niezdyskontowanych. Okres odniesienia obejmuje okres realizacji  
projektu  (inwestycji) oraz okres życia ekonomicznego projektu. Jako punkt  
odniesienia  przyjmuje się zalecane przez KE referencyjne okresy odniesienia. 
 
 



 

Rozliczanie projektu metodą luki finansowej 
Jeżeli od czasu złożenia 1 wersji wniosku o dofinansowanie/przedstawienia ostatniej  
aktualizacji analizy finansowej:  
 
a)w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie  
    zostały wzięte  pod uwagę w analizie sporządzanej na etapie WoD, a które spełniają  
    przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 1083 
    (opłaty wnoszone bezpośrednio przez korzystających),  
b) nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej,  
c) nastąpił wzrost całkowitej wartości projektu do poziomu przewyższającego 1 mln EUR 
 – dotyczy projektu, którego całkowita wartość na etapie składania WoD  
     nie przekraczała kwoty 1 mln EUR  
 
beneficjent zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie IZ RPO.  
Wraz  z przedstawionymi informacjami o ww. zmianach beneficjent przedkłada  
analizę finansową (w zakresie niezbędnym do wyliczenia luki finansowej)  
z obliczonym od nowa wskaźnikiem luki w finansowaniu oraz wynikającym stąd  
nowym poziomem dofinansowania.  



 

Rozliczanie projektu metodą luki finansowej 
Dla projektów zakończonych (w okresie trwałości) IZ RPO może zawrzeć aneks  
w momencie wystąpienia szczególnych okoliczności.  
 
W każdym przypadku beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu  nadmiernie 
pobranych środków, tj. różnicy pomiędzy  wysokością dofinansowania obliczoną  
ex-ante a nową wartością dofinansowania (dotyczy wszystkich zatwierdzonych i 
wypłaconych WNP) wraz  z ewentualnymi odsetkami.  
 
Tylko w przypadku stwierdzenia przez IZ RPO wystąpienia innych lub nowych 
źródeł przychodów, które nie zostały uwzględnione  w analizie ex-ante lub  
wystąpienia istotnych zmian w polityce taryfowej, które jednocześnie powodują,  
iż wskaźnik luki w finansowaniu obliczony ex-ante jest wyższy od nowego 
wskaźnika luki w finansowaniu  obliczonego przy uwzględnieniu tych okoliczności 
następuje zwrot części dofinansowania  wraz z ewentualnymi odsetkami.  
 



 

Rozliczanie projektu metodą luki finansowej 

 

 

Inne aspekty, takie jak stwierdzone różnice pomiędzy  faktycznym  a oszacowanym  

ex-ante z należytą starannością popytem na dobra i usługi dostarczane  przez 

projekt lub zmiany innych zewnętrznych czynników ekonomicznych, np. znaczący 

wzrost cen w gospodarce, którego nie można było przewidzieć na etapie analizy 

ex-ante  nie powinny  być traktowane jako przesłanki do żądania zwrotu części 

dofinansowania od beneficjenta . 



 
 

Rozliczanie projektu potencjalnie generującego dochód 
 

Dla projektów potencjalnie generujących dochód na etapie opracowywania  

dokumentacji  aplikacyjnej jak również na etapie podpisywania umowy  

o dofinansowanie  projektu poziom dofinansowania ustalany może być  

przy zachowaniu  maksymalnej stopy  dofinansowania dla danej osi  

priorytetowej, bez konieczności wyliczania luki w finansowaniu. 

 

 Jednakże zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie  projektu beneficjent 

ma obowiązek ujawniania wszystkich dochodów, które powstają  

w związku z realizacją projektu oraz w okresie trwałości . 

 

 



 
 
 

Rozliczanie projektu potencjalnie generującego dochód 
 

 

Beneficjent, którego projekt wygenerował nieuwzględniony wcześniej dochód, 

spełniający przesłanki art. 55 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006  w okresie 

trwałości projektu (nie później jednak niż przed przedłożeniem do Komisji 

Europejskiej dokumentów dla zamknięcia Programu), zobowiązany jest zwrócić 

część dofinansowania  
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Szkody finansowe wg typów nieprawidłowości 
( Ministerstwo Finansów – źródło) 

0 5 10 15 20 25 30

mln EUR

Zamówienia publiczne 

Sfałszowane dokumenty 

Wydatki niekwalifikowane 

Projekt nie został zrealizowany 

Nieprzestrzeganie warunków umowy 

Nieprawidłowości związane z wnioskami o płatność 

Projekt zrealizowany niezgodnie z przepisami 

Projekt nie kwalifikował się do otrzymania pomocy 

Pozostałe 

Brak dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków 

Nieprawidłowości we wniosku o dofinansowanie 



 
Metody wykrycia 

 ( Ministerstwo Finansów – źródło) 

wstępne 

czynności 

sprawdzające

28%

kontrola na 

miejscu

36%

kontrola 

dokumentów

23%

kontrola ex-post

3%

kontrola  

skarbowa

4%

inne

6%



 

Jak uniknąć nieprawidłowości 
 

Szczególną uwagę przypisać dokumentowaniu całego procesu zamówienia  

      publicznego; 

Realizować projekt zgodnie z przepisami i aktualnymi dokumentami programowymi, 

      w tym wytycznymi dotyczącymi  kwalifikowania wydatków; 

Dokumentować wszystkie ponoszone wydatki, a dokumenty księgowe opisywać 

      zgodnie z wzorem IZ RPO WSL; 

Dbać o efektywność i rynkowość wydatków; 

Zachować trwałość operacji; 

Zgłaszać wszelkie dochody, jeśli projekt nie był finansowany metodą luki; 

Zgłaszać zmiany w dochodach w przypadku finansowania metodą luki; 

Starannie przygotowywać Wnioski o płatność wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dziękuję za uwagę 


