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data:
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FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

USTALENIA
ze spotkania w sprawie Zaleceń zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju mających na celu uniknięcie podwójnego finansowanie VAT w dniu
7 września 2018 r.

W dniu 7 września 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Instytucji Koordynującej
Europejskim Funduszem Społecznym (IK EFS) z przedstawicielami Instytucji
Pośredniczących PO WER (IP) oraz Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami
Operacyjnymi (IZ RPO), podczas którego omówiono rozwiązania opracowane przez IK
EFS w celu uniknięcia problemu podwójnego finansowania podatku od towarów i usług
VAT (VAT) w projektach EFS (PO WER i poszczególnych RPO) w odniesieniu do
wsparcia dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele IK UP.

I.

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku
od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w
ramach projektów EFS

Zalecenia zostały opracowane przez IK EFS:
 w odpowiedzi na ustalenia Instytucji Audytowej dotyczące przypadków podwójnego
finansowania VAT w projektach EFS, w których występuje wsparcie finansowe na
rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej lub wsparcie
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pomostowe, jak również refundacja dla pracodawcy kosztów doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy (w przypadku projektów pozakonkursowych
Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) ustalenia audytorów dotyczyły braku zwrotu
odliczonego lub zwróconego VAT do beneficjenta / IP, zaś w przypadku projektów
konkursowych – przekazywania VAT na działalność gospodarczą i niedokonywanie
zwrotu do beneficjenta);
 w celu ujednolicenia w ramach poszczególnych PO współfinansowanych ze
środków EFS zasad udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz refundacji doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektów
EFS, tak aby zapewnić kwalifikowalność wydatków, a w szczególności unikać
przypadków podwójnego ich finansowania ze środków publicznych (unijnych i
krajowych).
Zakres stosowania Zaleceń
Zalecenia mają zastosowanie do:


zawartych i realizowanych umów o dofinansowanie,



umów o dofinansowanie, które zostaną zawarte w związku z naborami ogłoszonymi
przed i po dacie wydania Zaleceń,

o ile kryteria wyboru projektów nie regulowały kwestii VAT we wskazanym w Zaleceniach
zakresie. Co do zasady, Zalecenia dotyczą projektów wdrażanych w RPO w ramach PI 8i,
PI 8iii, PI 8v i PI 9v, a także w PO WER w ramach PI 8ii. Jednakże jeżeli w CT 8, CT 9 (w
innych niż wskazane PI) lub CT 10 występują podobne formy wsparcia wówczas IZ PO
WER i IZ RPO powinny rozważyć zastosowanie rozwiązań wskazanych z Zaleceniach.
W trakcie spotkania podkreślono, że:
- z punktu widzenia IP PO WER / IZ RPO


Zalecenia nie mają zastosowania do zakończonych projektów;



wsparcie udzielone na zasadach dotychczasowych podlega rozliczeniu zgodnie z
zawartymi umowami;



w przypadku projektów konkursowych – nie ma konieczności aneksowania
dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, o ile w umowach nie zawarto
zapisów sprzecznych z postanowieniami Zaleceń;



zasadne jest aneksowanie umów o dofinansowanie projektów PUP, pod
kątem zobowiązania PUP do zbierania odpowiednich oświadczeń;
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IP PO WER / IZ PO WER zobligowane są do zmiany regulaminów konkursów
niezakończonych w celu uwzględnienia w nich Zaleceń, jeżeli dokumentacja
dotycząca udzielania wsparcia została w nich uwzględniona;



Zalecenia powinny zostać przekazane tylko do tych beneficjentów, do których
będą one mogły mieć zastosowanie, a więc nie należy przekazywać ich do
wszystkich beneficjentów PO WER / RPO; IP/IZ powinna dokonać odpowiedniej
oceny w tym zakresie, biorąc pod uwagę możliwość wdrożenia Zaleceń w
projektach, w których będą jeszcze udzielane wspomniane formy wsparcia;

- z punktu widzenia beneficjentów realizujących projekty EFS


Zalecenia mają zastosowanie do nowych naborów w ramach realizowanych
projektów, a zatem nie będą mieć zastosowania do projektów, w których nie
przewiduje się kolejnych naborów uczestników i zakończono udzielanie wsparcia;



beneficjenci stosują Zalecenia od dnia ich otrzymania od IZ RPO i IP PO WER
- wersji ostatecznej przekazanej po spotkaniu, tj. wraz z niniejszymi ustaleniami;



beneficjenci PO WER / RPO są zobligowani do zmiany regulaminów udzielania
wsparcia w odniesieniu do kolejnych naborów uczestników;



do naborów niezakończonych, ale ogłoszonych przez beneficjentów przed
otrzymaniem przez niego Zaleceń od IP PO WER / IZ RPO, stosuje on
dotychczasowe regulacje wynikające z regulaminów udzielania dotacji, niemniej w
przypadku naboru otwartego, z chwilą otrzymania Zaleceń należy zmienić
regulamin naboru do kolejnych wniosków o udzielenie wsparcia;



nie ma konieczności aneksowania przez beneficjentów dotychczas zawartych
umów z uczestnikami/pracodawcami, w tym zbierania wstecz oświadczeń, o
których mówią Zalecenia.

Schemat pozakonkursowy PUP:
Podczas spotkania wyjaśniono, że w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i refundacji wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy w schemacie
pozakonkursowym udzielanie wsparcia następuje na dotychczasowych zasadach,
czyli zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania
ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zalecenia
wprowadzają na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem / pracodawcą obowiązek
złożenia przez niego oświadczenia potwierdzającego brak odzyskania
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równowartości podatku VAT (12 m-cy dla dotacji, 24 m-ce dla refundacji). W związku
z powyższym w przypadku projektów PO WER przy najbliższym aneksowaniu umów o
dofinansowanie istnieje konieczność wprowadzenia obowiązku składania
oświadczeń przez pracodawców w terminie 24 m-cy od utworzenia stanowiska
pracy, przy czym obowiązek zbierania przez PUP oświadczeń powinien zostać
wyegzekwowany niezwłocznie. Określenie zasad wdrożenia tego obowiązku w ramach
RPO pozostawia się w gestii IZ RPO.
Oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do Zaleceń (dwa wzory – do
dwóch form wsparcia). Jeśli jednak WUPy/PUPy posiadają własne wzory oświadczeń
zawierające podobne zapisy jak oświadczenia zawarte w Zaleceniach, mogą być one w
dalszym ciągu stosowane i nie ma konieczności pozyskiwania oświadczeń na wzorach
opracowanych przez IK EFS wstecz. Potwierdzono, że oświadczenie może być
weryfikowane przez pracownika PUP działającego z upoważnienia dyrektora PUP.

Schemat konkursowy:
1) Dofinansowanie działalności gospodarczej:
W wyniku dyskusji dotyczącej rozwiązań zaproponowanych w Zaleceniach odnośnie
sposobu udzielania i rozliczania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
ostatecznie w Zaleceniach z dnia 14 września 2018 r. IK EFS zdecydowała się przyjąć
rozwiązanie następujące:
Uczestnik wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie wynikającej ze sporządzonego przez
niego biznesplanu (uwzględniającej potencjalny podatek VAT) i składa oświadczenie o
statusie podatnika VAT. Wypłata środków następuje:


w kwocie pełnej - kwocie wskazanej w biznesplanie, w przypadku, gdy uczestnik w
ww. oświadczeniu wskaże, iż nie zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT,



w kwocie pomniejszonej - kwocie wskazanej w biznesplanie pomniejszonej o iloraz
kwoty z biznesplanu i liczby 1,23 (np. kwota z biznesplanu 123 zł/1,23 = 100 zł) - w
przypadku, gdy uczestnik w oświadczeniu wskaże, iż zamierza zarejestrować się
jako podatnik VAT.

Konieczność pomniejszenia kwoty dotacji, o której mowa powyżej, wynika z konieczności
wyeliminowania ryzyka podwójnego finansowania. Uczestnik, któremu dotacja byłaby
wypłacana w pełnej kwocie, uzyskując status podatnika VAT, może odzyskać ze środków
publicznych podatek VAT naliczony od towarów i usług zakupionych w ramach
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uruchamiania działalności gospodarczej. Kwota pomniejszenia stanowi więc maksymalną
potencjalną kwotę, którą uczestnik mógłby w ten sposób odzyskać. Takie podejście
pozwoli na dokonywanie zmian w biznesplanach bez konieczności analizowania wpływu
tych zmian na decyzję o wysokości dotacji. Cechuje go również prostota i brak
konieczności analizowania prawidłowości wskazanej stawki podatku VAT od danego
towaru lub usługi.
IK EFS za niezasadny uznaje argument podnoszony podczas spotkania dotyczący
nierównego traktowania uczestników, którym przyznaje się wsparcie w wysokości
uzależnionej od ich statusu podatkowego. Uczestnik będący zarejestrowanym podatnikiem
VAT ma możliwość odzyskania z budżetu państwa podatku od towarów i usług
zakupionych ze środków dotacji w ramach rozliczenia podatkowego, a następnie
wykorzystania tych środków w prowadzonej działalności. Uczestnik nie będący
podatnikiem VAT nie ma takiej możliwości i z tego względu dotacja przyznawana jest mu
w pełnej kwocie.
W związku z faktem, że planowany status podatkowy uczestnika ma wpływ na wysokość
udzielonej dotacji, w umowie zawartej z uczestnikiem, który ma otrzymać dotację w pełnej
kwocie, zawarte musi być zobowiązanie do zgłoszenia do beneficjenta faktu
zarejestrowania się jako podatnik VAT i do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty pełnej
i pomniejszonej, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji
podatkowej. Tak dokonany zwrot następuje bez odsetek. Jeżeli uczestnik nie dokona
zwrotu zgodnie z zawartą z beneficjentem umową, naliczane są mu odsetki ustawowe.
Zwrócona kwota dotacji pomniejsza wydatki kwalifikowalne w projekcie, jak każdy inny
zwrot od uczestnika w projekcie EFS (co do zasady nie stanowi nieprawidłowości). Zwrot z
tytułu zmiany statusu podatkowego uczestnika projektu będzie wpływać również na
wysokość kosztów pośrednich.
Zwrócona kwota dotacji oraz naliczone od niej koszty pośrednie są rejestrowane w ROP w
SL2014 jako korekta („inne”) w stosunku do poprzednich wniosków o płatność. Rejestracja
następuje dopiero po faktycznym dokonaniu zwrotu przez uczestnika.
Ponieważ zwrócone kwoty nie stanowią co do zasady nieprawidłowości, beneficjent może
wykorzystać te środki ponownie w projekcie, np. w celu udzielenia kolejnych dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe.
Beneficjenci są zobowiązani do prowadzenia raz na kwartał oraz po 12 miesiącach
prowadzenia działalności gospodarczej monitoringu, którego celem będzie potwierdzenie
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statusu podatkowego uczestnika na portalu podatkowym MF. Weryfikacja ta jest
dokumentowana przez beneficjenta. Złożenie przez uczestnika oświadczenia niezgodnego
z prawdą – skutkuje konicznością zwrotu dotacji przez uczestnika.
Dotację uznaje się za rozliczoną po 12 m-cach prowadzenia działalności gospodarczej.
W Zaleceniach wskazano, że rozliczenie dotacji następuje wyłącznie na podstawie
oświadczenia uczestnika o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z
biznesplanem oraz potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co
najmniej 12 miesięcy bez konieczności składania przez niego dokumentów księgowych
potwierdzających wydatkowanie środków. Beneficjent nie powinien żądać do
rozliczenia faktur lub innych dokumentów księgowych na potwierdzenie dokonania
zakupów towarów lub usług wskazanych w biznesplanie. Takie podejście wynika z
koncentracji na rezultatach prowadzonej działalności a nie weryfikacji administracyjnej.
Również podczas kontroli przeprowadzanej przez beneficjenta w miejscu prowadzenia
działalności gospodarczej kontroli nie podlegają ani faktury VAT ani rachunki. Kontrola u
przedsiębiorcy (uczestnika) powinna zweryfikować, czy dokonano zakupów
towarów i usług wskazanych w biznesplanie jako niezbędnych do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej i czy działalność gospodarcza jest faktycznie
prowadzona.

2) Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:
W trakcie spotkania przedstawiono sposób udzielania i rozliczenia refundacji pracodawcy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W przypadku tej formy wsparcia
refundacja następuje w kwocie netto – w przypadku, gdy pracodawca jest podatnikiem
VAT, a w kwocie brutto – w przypadku gdy nie jest podatnikiem VAT. Także w tym
przypadku, w ramach końcowego rozliczenia umowy z pracodawcą, beneficjent jest
zobligowany do weryfikacji na portalu podatkowym MF jego statusu podatkowego, w
przypadku gdy zadeklarował on na etapie wnioskowania o refundację, że nie jest
podatnikiem VAT i w związku z tym otrzymał refundację w kwocie brutto. Rozliczenie z
beneficjentem następuje na podstawie wniosku o refundację przedkładanego przez
pracodawcę, potwierdzonego fakturami lub dokumentami księgowymi, co wynika z faktu,
że w tej formie wsparcia dokonywana jest refundacja poniesionych wydatków.
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Pozostałe kwestie problemowe:


Zalecenia mogą mieć zastosowanie do projektów rozliczanych kwotami
ryczałtowymi - w zależności od założeń projektu ujętych we wniosku o
dofinansowanie co do udzielania przez beneficjenta form wsparcia, o których mowa
w Zaleceniach; jeżeli dokumentacja projektu zakłada określony sposób udzielania
wsparcia, który może prowadzić do podwójnego finansowania, Zalecenia powinny
mieć zastosowanie.



Jeżeli jakakolwiek z IP / IZ PO przyjęła założenie, że w ramach danego naboru
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są udzielane w kwocie netto, nie
ma konieczności stosowania Zaleceń, choć jest to możliwe. Decyzję pozostawia się
IZ danym PO.

II.

Propozycja stawki jednostkowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach projektów PO WER i RPO

W trakcie spotkania IK ESF przedstawiła analizę otrzymanych z IZ RPO i IP PO WER
danych oraz sposób wyliczenia stawki jednostkowej dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Stawka
miałaby zastosowanie do wsparcia udzielanego w ramach PO WER oraz RPO. IK ESF
przekaże we wrześniu br. do konsultacji IP PO WER i IZ RPO raport podsumowujący
analizę danych i propozycję stawki. Ustalono, że IP przeanalizują kwestię możliwości i
potencjalnych ograniczeń/ problemów związanych z wprowadzeniem ww. stawki
jednostkowej i zgłoszą ewentualne komentarze.

Z poważaniem

Piotr Krasuski
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości: DKF, Dyrekcja, wszystkie Wydziały
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