Informacje podstawowe

Wydatek kwalifikowany
Wypełnia
wszystkie
warunki,
które
determinują
całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych
z realizacją projektu – środkami publicznymi (UE).

Rozliczenia finansowe w projektach
współfinansowanych z UE.
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Zasada generalna:

Szczególne warunki:

ZAKAZ PODWÓJNEGO FINANSOWANIA
pokrycie wydatku środkami przeznaczonymi na realizację
programu operacyjnego stanowi pomoc publiczną:
 zgodność z krajowymi i regionalnymi wytycznymi
dotyczącymi kwalifikowalności

 Finansowanie jednego przedsięwzięcia z dwóch
(kilku) programów operacyjnych
 Wsparcie przedsięwzięcia, które wcześniej było
finansowane z innych środków publicznych

 zgodność z warunkami określonymi w akcie
prawnym na poziomie krajowym, będącym
podstawą udzielenia pomocy publicznej

 Ujemne różnice kursowe (RPO WSL)
 VAT - w przypadkach istnienia możliwości odliczenia
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Zasada generalna:

Wydatek kwalifikowany – aspekt podmiotowy
Warunki dotyczące kwalifikowalności określane są na
poziomie państwa członkowskiego (nie UE).
UE (1083/2006), określa jedynie lex generalis dla
konkretnych wydatków, takich jak: amortyzacja, wkład
rzeczowy a także wyznacza granice czasowe
kwalifikowalności.

beneficjent

partnerzy

W rozporządzeniu 1083/2006 wskazuje się także na
korelację wydatków z postanowieniami umownymi oraz z
kryteriami przyjętymi przez komitet monitorujący.
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Wydatek kwalifikowany – PODSUMOWANIE

Wydatek kwalifikowany:
 określony we wniosku aplikacyjnym
 faktycznie poniesiony
 konieczny dla właściwego wdrożenia projektu
 poniesiony w okresie kwalifikowalności
 udokumentowany
 poniesiony zgodnie z zaprojektowanym
harmonogramem płatności

 zgodny z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi
oraz wytycznymi a także z postanowieniami umownymi
 poniesiony zgodnie z zasadą osiągnięcia założonych
efektów przy możliwie najniższym poziomie wydatku
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 poniesiony z zachowaniem zakazu podwójnego
finansowania
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Warunki kwalifikowania do współfinansowania:

Informacje podstawowe

Trwałość projektu:

 kwalifikowalność podmiotowa

 rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (art. 57)

 kwalifikowalność przedmiotowa (zgodność z kryteriami
ustanowionymi przez Komitet Monitorujący, zgodność

 krajowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności

z dokumentami programowymi)

 regionalne wytyczne w zakresie kwalifikowalności

 zgodność z horyzontalnymi politykami UE

 umowa o dofinansowanie
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Kwalifikowalność podatku VAT

VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli podlega
zwrotowi zgodnie z uptu:

Data poniesienia wydatku kwalifikowanego:
Wydatki są kwalifikowane do wsparcia, jeśli zostały
faktycznie poniesione i udokumentowane dowodami
księgowymi o wartości dowodowej równoważnej FV

 art.7 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia Rady (WE) nr
1080/2006

(art. 56 Rozporządzenia 1083/2006).
 krajowe i regionalne wytyczne w zakresie kwalifikowania
Wydatek faktycznie poniesiony: wydatek poniesiony w
znaczeniu kasowym (a więc rozchód środków pieniężnych
z kasy lub rachunku bankowego) – art. 10 ustawy o
rachunkowości.

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy rzeczywiście został
zwrócony w jakiejkolwiek formie.
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Kwalifikowalność podatku VAT

Podatek VAT jest więc kwalifikowany wtedy, gdy nie

A contrario:

istniała prawna możliwość jego odzyskania.
Podatek VAT jest kosztem kwali fikowanym, gdy nie
podlega zwrotowi (jeżeli został ostatecznie poniesiony).
Możliwość odzyskania ocenia się na gruncie przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług (w skrócie: uptu)
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Kwalifikowalność podatku VAT

1.

Prawo do odliczenia przysługuje podmiotom
mającym status podatnika VAT

Kwalifikowalność podatku VAT

2.

Podatnik w rozumieniu uptu (art.15): „osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, osoby fizyczne – wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat
tej działalności.”

Prawo do obniżenia podatku należnego/odliczenia
podatku naliczonego, przysługuje w zakresie, w
jakim nabywane towary/ usługi, wykorzystywane są
do wykonywania czynności opodatkowanych (art.86
uptu).

Podatnikiem są podmioty wykonujące czynności
opodatkowane jak i podmioty zwolnione podmiotowo
oraz wykonujące czynności wyłącznie zwolnione od
podatku.
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Kwalifikowalność podatku VAT
Kwota podatku naliczonego (lex generalis)

A contrario (art. 86)
Prawo do obniżenia podatku należnego/ odliczenia podatku
naliczonego, nie przysługuje w zakresie, w jakim nabywane
towary/ usługi, nie są wykorzystywane do wykonywania
czynności opodatkowanych.

∑ kwot podatku naliczonego FV dokumentujących
zakup towarów/ usług

Import: ∑ kwot podatku
z dokumentu celnego

Kwalifikowalność podatku VAT

WWN towarów: kwota podatku
należnego z tytułu tej transakcji

Zryczałtowany zwrot
podatku
dla rolników ryczałtowych
Import usług, gdy podatnikiem
jest nabywca: podatek należny
17

Kwalifikowalność podatku VAT

3.

Prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy
podatku należnego nie przysługuje (art. 88 uptu) w
przypadku:


importu usług z tzw. rajów podatkowych (zał. nr
5 do uptu)



nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego
oraz gazu – wykorzystywanych do napędu
samochodów osobowych
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Kwalifikowalność podatku VAT

 nabycia usług noclegowych i gastronomicznych (obniża
się jednak wartość podatku należnego o podatek
naliczony z tytułu nabycia gotowych posiłków
przeznaczonych dla pasażerów u podatników
świadczących usług przewozu tych osób)
 nabycia towarów i usług, które zostały udokumentowane
FV otrzymanymi przed dniem utraty/ rezygnacji ze
zwolnienia podmiotowego (kwotowego)
 nabycia towarów i usług w drodze darowizny lub
nieodpłatnego świadczenia usług.
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Kwalifikowalność podatku VAT

4.

Jeżeli towary/ usługi wykorzystywane są zarówno do
wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje
prawo do obniżenia VAT należnego jak i w czynności, w
związku z którymi takie prawo nie przysługuje:


Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji,
która pozwoli wyodrębnić kwoty VAT naliczonego,
związane z czynnościami , w stosunku do których
istnieje możliwość pomniejszenia o jego równowartość
oraz w stosunku do których taka możliwość nie
istnieje.

Kwalifikowalność podatku VAT

Jeśli niemożliwe jest wyodrębnienie całości lub części tych
kwot, podatnik może pomniejszyć VAT należny o:
 taką część VAT naliczonego, którą można proporcjonalnie
przypisać czynnościom, do których przysługuje prawo do
obniżenia kwot podatku należnego → struktura podatku
VAT

∑ rocznego obrotu z czynności, w związku z którymi
przysługuje prawo do pomniejszenia VAT należnego
-------------------------------------------------------- × 100
Całkowity obrót
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Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

Kwalifikowalność podatku VAT
Przykład:

Podmiotowość w podatku VAT:
Uczelnia wyższa realizuje projekt współfinansowany z
EFRR, polegający na renowacji pomieszczeń
wykładowych.
Pomieszczenia te będą wykorzystywane zarówno na
potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (zwolnione
przedmiotowo z VAT), jak i na potrzeby podmiotów
zewnętrznych (wynajem na podstawie umowy
cywilnoprawnej – czynność opodatkowana VAT).



jednostka samorządu terytorialnego (gmina)
czy jednostka pomocnicza jst - urząd gminy?

Uczelnia będzie stosowała współczynnik sprzedaży (w
celu ustalenia struktury VAT) – kwalifikowana będzie
tylko ta część z tej proporcji, która nie podlega zwrotowi
(pomniejszeniu).
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Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

 gmina, jako jst posiada osobowość prawną (art. 2 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym)
 gmina wykonuje zadania publiczne: we własnym imieniu i
na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

 osoba prawna działa za pomocą swoich organów
 zgodnie z panującą w polskiej doktrynie teorią organów:
organ osoby prawnej dokonując czynności prawnej, działa
nie jako osoba trzecia w imieniu osoby prawnej, lecz jako
sama osoba prawna
 organami gminy są: wójt (burmistrz, prezydent) oraz rada
gminy

 w celu wykonywania powierzonych zadań, gmina może
tworzyć jednostki organizacyjne lub związki a także
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z
organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym)

 wójt (burmistrz, prezydent) wykonuje swoje zadania PRZY
POMOCY urzędu gminy (art. 11a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

25

Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

 urząd gminy nie jest więc jednostką organizacyjną jst (w
rozumieniu art.9 ustawy o samorządzie gminnym)
 urząd gminy jest jednostką pomocniczą, służącą do
wykonywania zadań gminy oraz obsługi organizacyjno –
technicznej gminy (zorganizowany zespół osób oraz
środków dla realizacji zadań gminnych)
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Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

 urząd gminy działa w imieniu gminy (a więc jak
przedstawiciel, nie zaś jako organ osoby prawnej),
realizując zadania własne gminy
 zdolność prawną oraz zdolność do dokonywania
czynności prawnych posiada wyłącznie gmina.

 brak jest zatem odrębnej podmiotowości gminy (jako
osoby prawnej) oraz urzędu gminy (jako jednostki
pomocniczej )
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Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

W konsekwencji, dla celów rozliczeń podatku od
towarów i usług gmina i jej jednostka pomocnicza,
jaką jest urząd gminy – powinny stosować jednolite
oznaczenie NIP (nadane osobie prawnej: gminie) i
składać jedno rozliczenie podatkowe

Podmiotowość w podatku od towarów i usług:
 urząd gminy nie ma możliwości prowadzenia odrębnej
(dla własnych potrzeb) ewidencji dla potrzeb podatku
VAT (rozporządzenie MF z 28.07.2006r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jst oraz niektórych
jednostek sektora finansów publicznych)
Mając na względzie postanowienia ww. rozporządzenia
 podatnikiem podatku VAT może być wyłącznie
jednostka samorządu terytorialnego (gmina), nie
zaś urząd gminy.
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Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

Lex generalis:

Przykłady kwalifikowalności VAT w gminie:

Za podatnika VAT nie uznaje się organów władzy
publicznej oraz urzędów obsługujących te organy –
w zakresie realizowanych zadań nałożonych
odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których
zostały one powołane.

a)

gmina wdraża projekt sama (tj. bez udziału swoich
jednostek organizacyjnych takich jak np. zakład
budżetowy). Przedmiotem projektu jest budowa sieci
wodociągowej (a więc zadanie ustawowo nałożone
gminę)

Organy władzy publicznej są jednak podatnikami VAT
w związku z wykonywaniem czynności, których
podstawą są zawarte przez nie umowy
cywilnoprawne.
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Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

b)

gmina wdraża projekt polegający na budowie obiektu
sportowo – rekreacyjnego. W nowo powstałym obiekcie,
gmina (na podstawie umowy cywilnoprawnej)
wynajmuje pomieszczenia podmiotom prywatnym.
W zakresie, w jakim nabywane usługi/towary będą
związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych
(najem powierzchni) – VAT nie będzie wydatkiem
kwalifikowanym

Kwalifikowalność podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego

c)

gmina realizuje projekt współfinansowany z EFRR,
część prac wykonuje gminny zakład budżetowy
(będący jednostką organizacyjną gminy i jednocześnie
podatnikiem VAT). Podatek VAT wynikający z faktur
wystawionych w ramach realizacji projektu na zakład
budżetowy nie będzie kosztem kwalifikowanym.
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Kwalifikowalność podatku VAT
RPO WSL
Podatek VAT jest wydatkiem bezwzględnie
niekwalifikowanym, w odniesieniu do następujących działań
wdrażanych w ramach RPO WSL:


1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP



3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/

Wydatki związane z przygotowaniem
dokumentacji projektowej w RPO WSL
Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji
projektowej stanowią wydatek kwalifikowany, jeśli:
 obowiązek przygotowania dokumentacji wynika wprost z
przepisów prawa (krajowego lub wspólnotowego) lub, gdy
obowiązek ten nakłada na beneficjenta instytucja
zarządzająca RPO WSL

przedsiębiorstwa


34

 opracowanie dokumentacji jest niezbędne do
przygotowania lub realizacji projektu

3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa.
 zostały wykazane we wniosku aplikacyjnym.
Bezwzględnie niekwalifikowane (we wszystkich
regionalnych PO) - są koszty poniesione w związku z
przygotowaniem (sporządzeniem) wniosku aplikacyjnego.
35
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Koszty pośrednie w projektach
współfinansowanych przez UE

Koszty pośrednie (ogólne) = niezwiązane bezpośrednio z
realizowanym przedsięwzięciem (m.in. opłaty za media,
czynsz, opłaty administracyjne, koszty ogólnego zarządu
itp.)
W perspektywie 2007 – 2013, rozlicza się je zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w dokumentach/ wytycznych
Programu Operacyjnego, w ramach którego projekt jest
wdrażany.

Koszty pośrednie w projektach
współfinansowanych przez UE
Koszty pośrednie w ramach RPO WSL:
 oszacowanie wysokości następuje w oparciu o dane
rzeczywiste, udokumentowane źródłowymi dokumentami
księgowymi
 wyodrębnienie tych kosztów dokonywane jest, jako
odpowiednia proporcja kosztów bezpośrednio związanych
z realizacją projektu, przy zachowaniu uzasadnionej,
rzetelnej i bezstronnej metodyki.
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Koszty pośrednie w projektach
współfinansowanych przez UE
Koszty pośrednie w ramach RPO WSL (cd):

Koszty pośrednie w projektach
współfinansowanych przez UE
Przykład: odniesienie ogółu kosztów bezpośrednich do
wielkości obrotów beneficjenta.

 Wysokość kosztów pośrednich rozliczanych w ramach
RPO WSL nie może przekroczyć 5% ogólnej kwoty
wydatków kwalifikowanych
 Koszty pośrednie nie podlegają refundacji w przypadku
następujących działań RPO WSL:

Dane:
- Koszty bezpośrednie projektu: 100.000 zł.
- Koszty pośrednie (miesięcznie) : 10.000 zł (w tym
wynagrodzenia członków zarządu: 8.000 zł; płatność za
media: 2.000 zł).

•

1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

•

3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/
przedsiębiorstwa

•

3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

- Wysokość obrotów za ostatnie 12 miesięcy: 1.000.000 zł.

39

- Okres realizacji projektu: 12 miesięcy.
40
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Koszty pośrednie w projektach
współfinansowanych przez UE
1.

Obliczenie współczynnika kosztów bezpośrednich (koszty
bezpośrednie / obroty
100.000 zł : 1.000.000 zł = 10%

2.

Zastosowanie wyznaczonego współczynnika do
odpowiednich kategorii kosztów pośrednich
8.000 zł × 10% = 800 zł × 12 miesięcy =
9.600 zł
2.000 zł × 10% = 200 zł × 12 miesięcy =

W perspektywie finansowej 2007 – 2013 zakaz
finansowania ujemnych różnic finansowych – nie jest
przedmiotem uregulowań na poziomie wspólnotowym.
O tym, czy ujemne różnice kursowe stanowią
bezwzględnie niekwalifikowany koszt – decyduje
instytucja zarządzająca w konkretnym Programie
Operacyjnym.

2.400 zł
12.000 zł

3.

Wydatki na realizację projektów
ponoszone w walutach obcych

Maksymalny poziom kosztów pośrednich zgodnie z RPO
WSL nie może jednak przekroczyć 5% łącznych wydatków
kwalifikowanych projektu.
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Wydatki na realizację projektów
ponoszone w walutach obcych
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Koszty wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń w RPO WSL
Część 20. Wytycznych w sprawie kwalifikowalności
wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Część 11.1 lit. b) Wytycznych w sprawie
kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata
2007-2013

Lex generalis – koszty wynagrodzenia, obciążeń
publicznoprawnych oraz składek na ubezpieczenie
społeczne, mogą stanowić wydatek kwalifikowany jeśli:

 w żadnym wypadku kwalifikowane nie są ujemne
różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania
projektu.

 wydatek został zaplanowany we wniosku o
dofinansowanie przedsięwzięcia
 pracownik jest zatrudniony bezpośrednio przy realizacji
projektu i można wykazać związek wykonywanej przez
niego pracy z zakładanym celem wdrażanego projektu
 czynności wykonywane przez pracownika zostały jemu
powierzone na piśmie.
43
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Koszty wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń w RPO WSL

Warunki konieczne do zadeklarowania i rozliczenia kosztów
wynagrodzeń we wniosku o płatność:
 przedłożenie umowy o pracę lub opisu stanowiska
określającego obowiązki i wymiar etatu pracownika

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń w RPO WSL

Wynagrodzenia personelu zatrudnionego przy
wdrażaniu projektu – są kwalifikowane do
wysokości przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej za rok poprzedzający
rok złożenia wniosku aplikacyjnego.

 w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy – załączenie listy obecności; w
przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze – dodatkowo karta czasu pracy
 załączenie listy płac oraz potwierdzenia przelewu.
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Wsparcie z funduszy strukturalnych,
a zwolnienia podatkowe
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Wsparcie z funduszy strukturalnych,
a zwolnienia podatkowe

Perspektywa finansowa 2007–2013:
 odmiennie niż w poprzednim okresie programowania
(2004–2006) wsparcie z funduszy strukturalnych – stanowi
dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
 w takim stanie prawnym, uzyskane wsparcie (w postaci
dotacji rozwojowej z budżetu państwa lub budżetu
jednostki samorządu terytorialnego) jest wolne od podatku
dochodowego (art.17 ust. 1 pkt 47 ustawy CIT oraz art. 21
ust. 1 pkt 129 ustawy PIT)

47

Zwolnieniem objęty zostaje jednak WYŁĄCZNIE podmiot,
który otrzymał dotację rozwojową (a więc np. beneficjent
RPO WSL, który podpisał umowę o dofinansowanie z IZ
lub IP, która otrzymuje środki od IZ).
Wydatki sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych
od podatku na podstawie ww. zwolnień w ustawie CIT
oraz PIT – nie będą także stanowiły kosztów uzyskania
przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy CIT)
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Wsparcie z funduszy strukturalnych,
a zwolnienia podatkowe

Wsparcie (np. w postaci wynagrodzenia), które obejmuje
podmioty zarządzające i faktycznie wdrażające projekt
objęty dotacją rozwojową – nie jest wolne od podatku
dochodowego.

Wsparcie z funduszy strukturalnych,
a zwolnienia podatkowe

Art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy PIT:
zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób
fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel
programu (współfinansowanego z funduszy
strukturalnych) zleca – bez względu na rodzaj umowy –
wykonanie określonych czynności w związku z
realizowanym przez niego programem
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Wsparcie z funduszy strukturalnych,
a zwolnienia podatkowe

Wsparcie z funduszy strukturalnych,
a zwolnienia podatkowe
Przykład:

Dla podatników CIT – skorzystanie z dotacji rozwojowej
skutkować będzie:
 skorzystaniem ze zwolnienia przedmiotowego

Podatnik CIT w ramach realizacji projektu
współfinansowanego z EFRR otrzymał wsparcie
(z budżetu jednostki samorządu terytorialnego)
w wysokości 500.000 zł.

 zastosowaniem przepisów art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy
CIT: podatnik ustalając podstawę opodatkowania nie
uwzględnia m.in. przychodów oraz KUP ze źródeł
przychodów, z których dochody są wolne od podatku

Z otrzymanej dotacji sfinansował wydatki w
kwocie 400.000 zł.
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Wsparcie z funduszy strukturalnych,
a zwolnienia podatkowe
Konsekwencje podatkowe:
Przychody za 2008r. (łącznie z kwotą dotacji rozwojowej):
5.500.000 zł

Dziękuję za uwagę.

KUP za 2008r. (bez uwzględniania wydatków pokrytych
dotacją): 5.400.000 zł
Dochód ogółem za 2008r.: 100.000 zł

hejnowska.katarzyna@wp.mofnet.gov.pl

Dochód wolny od podatku za 2008r.:
500.000 zł
Strata w CIT: 400.000 zł
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