Załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta SL2014_EFRR
Zasady opisywania faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości
dowodowej1 oraz dokumentów związanych z realizacją projektu

I. Pierwsza strona dokumentu
Na pierwszej stronie oryginału faktury powinna zostać umieszczona (przed jej skopiowaniem)
adnotacja „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa2” oraz „Ujęto we wniosku o płatność z dnia …”.
II. Druga strona dokumentu
Każda faktura lub inny dowodów księgowy o równoważnej wartości dowodowej,
potwierdzający dokonanie wydatków kwalifikowalnych powinien być opisany na odwrocie
w taki sposób, aby wyraźnie widoczny był jego związek z projektem. Powyższe dokumenty
powinny zawierać w opisie następujące informacje:
 numer umowy/decyzji i datę jej zawarcia;
 krótki opis wydatku wraz z podaniem numeru zadania z budżetu projektu, opisu kosztu
w danej kategorii, kwotę wydatków ogółem z faktury dla danej kategorii kosztów, kwotę
wydatków kwalifikowalnych dla danej kategorii kosztów, kwotę podatku Vat, nazwę
limitu zgodnie z budżetem oraz kwotę wydatków w ramach limitu
 jeżeli jakaś część z wydatków wskazanych na fakturze nie będzie dotyczyć będzie
realizowanego projektu, należy wskazać także ich pozycje na fakturze;
 jeżeli w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu określono wydatki
niekwalifikowalne, należy je również opisać wskazując ich wartość oraz kategorię kosztów
(numer i nazwa zadania oraz opis kosztu w danej kategorii);
 łączną wartość wydatków
niekwalifikowlanych;

kwalifikowalnych

oraz

łączną

wartość

wydatków

 jeżeli Beneficjent prowadzi rachunkowość pełną - sprawdzenie/zatwierdzenie pod
względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym (wraz podpisem osoby
upoważnionej), zatwierdzenie kwoty do wypłaty wraz z podaniem zatwierdzanej wartości
(wraz z podpisem osoby upoważnionej) oraz dekretacja na konta (może znajdować się na
pierwszej stronie dokumentu),
 adnotację, iż projekt jest realizowany/wydatki wykazane na fakturze są poniesione zgodnie
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wraz z podaniem podstawy prawnej –
nr artykułu, ustępu oraz punktu ustawy, a także wskazaniem właściwego Dziennika
Ustaw);

Przedstawiony opis zawiera informacje, które muszą znaleźć się na oryginałach dokumentów (przed
ich skopiowaniem i poświadczeniem za zgodność z oryginałem) będących podstawą rozliczenia wydatków w
ramach projektu.
2
Zapis „oraz ze środków budżetu państwa” należy stosować tylko w sytuacji, gdy cześć dotacji pochodzi właśnie z
tych środków.
1
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 adnotację, iż wydatek wykazany w dokumencie nie jest objęty przepisami Ustawy Prawo
zamówień publicznych i został poniesiony zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 kategoria interwencji EFRR
W przypadku braku możliwości (zbyt mało miejsca) umieszczenia wszystkich wymaganych
zapisów na drugiej stronie faktury, dopuszcza się możliwość umieszczenia w/w informacji
na kartce papieru – na stałe dołączonej do dokumentu księgowego – z nagłówkiem: „Załącznik
do faktury nr … z dnia ….”. W takim przypadku na fakturze powinna znaleźć się także
informacja, że dany dokument posiada załącznik.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę
do tego uprawnioną oraz opatrzone datą potwierdzenia. Prawidłowo potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia to podpis na każdej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność
z oryginałem” lub podpis na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem
od strony …do strony….” – dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak
aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Na wszystkich pozostałych dokumentach związanych z realizacją projektu powinien znaleźć
się zapis: „Dotyczy projektu [Podać nr i nazwę] realizowanego w ramach umowy [Podać nr]
zawartej dnia ………….. Dotyczy także dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie
wydatków w całości niekwalifikowalnych.

Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wyrażone w walutach
obcych

W przypadku faktury wystawionej w walucie obcej Beneficjent zobowiązany jest do
przedstawienia we wniosku o płatność takich danych, które w możliwie najwierniejszy sposób
pokazują wartość kosztu poniesionego w związku z opłaceniem faktury.
W przypadku faktury wystawionej w walucie obcej Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia
zapisu na fakturze, według jakiego kursu i jakiej instytucji finansującej dokonał przeliczenia
i z jakiego dnia. Zgodnie z zasadą refundowania wydatków faktycznie poniesionych, do określenia
kwoty podlegającej refundacji należy zastosować kurs z dnia, w którym Beneficjent zapłacił
fakturę. Pod pojęciem faktycznego poniesienia wydatku należy rozumieć rozchód środków
pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta.
Wydatki objęte fakturą wyrażona w walutach innych niż PLN powinny zostać przedstawione
w wartościach z dnia dokonania płatności, (przyjętą w księgach rachunkowych beneficjenta,
zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowości oraz podatku VAT).
Zasadę faktycznego poniesienia wydatku najpełniej wyrażają następujące propozycje rozwiązań:
1) we wniosku o płatność należy podać wartość wydatku faktycznie poniesionego, tj. wartość
ustaloną na podstawie kursu, po którym dokonano przeliczenia w chwili dokonywania
płatności;
2) do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego w przypadku zapłaty
zobowiązania można zastosować:
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-

kurs historyczny, tj. kurs po którym wyceniono wpływ waluty (FIFO, LIFO lub
średnioważony)

-

kurs sprzedaży banku, w którym jednostka posiada swój rachunek walutowy (kurs
z tabeli kursów banku)

-

kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzającego dzień jej wypływu z konta.

Wybór kursu zastosowanego do wyceny walut obcych należy do jednostki i musi wynikać
z przyjętych zasad określonych w dokumentacji opisującej przyjęte w niej zasady ( art. 10 ustawy
o rachunkowości) w polityce rachunkowości beneficjenta
Podatnicy prowadzący podatkową księgę również mają możliwość wyboru jednej z ww. metod
(stosowanych w rachunkowości), której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.
Wybrana metoda wyceny walut nie może być zmieniona na potrzeby projektu.

INFORMACJA DOT. WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W SYSTEMIE SL2014
W CZĘŚCI:
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW
Ze względu na funkcjonalność SL2014 w przypadku faktur wystawionych w walutach obcych
w polach:
 Wydatki ogółem należy podać kwotę wydatków przeliczoną wg faktycznego kursu zapłaty
bądź wg kursu wyceny zobowiązań uregulowanych w walucie obcej wraz z podatkiem VAT
naliczonym,
 Kwota dokumentu brutto należy podać kwotę wydatków przeliczoną wg faktycznego kursu
zapłaty bądź wg kursu wyceny zobowiązań uregulowanych w walucie obcej wraz z podatkiem
VAT naliczonym,
 Kwota dokumentu netto należy podać kwotę wydatków przeliczoną wg faktycznego kursu
zapłaty bądź wg kursu wyceny zobowiązań uregulowanych w walucie obcej.

Niekwalifikowalną wartość podatku VAT należy wyliczyć zgodnie z zasadami wynikającymi
z art. 31a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054, z późn. zm.). Ww. przepis stanowi, iż „w przypadku gdy kwoty stosowane do
określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje
się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (…)”.
Kwotę wydatków faktycznie poniesionych przez Beneficjenta należy pomniejszyć o wartość
podatku VAT możliwego do odzyskania zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.
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Przykładowa forma opisu faktury
Wydatek będzie podlegał rozliczeniu projektu realizowanego na podstawie umowy
nr UDA-RPPD.[xx].[xx].[xx]- 20-[xxxx]/[xx]-00 z dnia …………..
Łączne wydatki kwalifikowalne w kwocie: ……………… PLN, w tym VAT:……………..PLN
Łączne wydatki niekwalifikowalne w kwocie: ……………PLN, w tym VAT:……………..PLN
Łączne wydatki niewchodzące do projektu w kwocie: …… PLN, w tym VAT:……………..PLN
Nr
zadania z
budżetu
projektu

Opis kosztu w
danej kategorii

Kwota
wydatków
ogółem z
faktury dla
danej kategorii
kosztów

Kwota wydatków
kwalifikowalnych
z faktury dla
danej kategorii
kosztów

w tym
VAT

nazwa
limitu
zgodnie z
budżetem
projektu

Kwota
wydatków w
ramach
limitu

suma
Wydatek wykazany w dokumencie jest poniesiony na podstawie przepisów Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.)
lub
Wydatek wykazany w dokumencie nie jest objęty przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) i został poniesiony zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
kategoria interwencji EFRR ………………………………………..
…………………………………........................................
(Data i opis osoby upoważnionej do sporządzenia opisu)
sprawdzenie/zatwierdzenie pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym
………………………………………………………
(data z czytelnym podpisem/parafą i pieczęcią imienną osób upoważnionych),
zatwierdzenie kwoty do wypłaty
……………………………………………………………….
(data z czytelnymi podpisami/parafami i pieczęciami imiennymi osób upoważnionych),
dekretacja na konta (może znajdować się na pierwszej stronie dokumentu)
Pozostałe elementy opisu dokumentu księgowego – zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta.
Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa krajowego i wspólnotowego.

