PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
Część /punkt
Najważniejsze pojęcia
występujące w Podręczniku

Część I. Zasady ogólne

Dotychczasowy zapis
(Uchwała 946/12, 31 lipca 2012)
Wydatek niekwalifikowany – wydatek lub koszt
niekwalifikujący się do refundacji ze środków
przeznaczonych na realizację MRPO

Wydatek niekwalifikowany – wydatek lub koszt
niekwalifikujący się do refundacji (rozliczenia) ze środków
przeznaczonych na realizację MRPO

3.7 Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie
poddany znaczącym modyfikacjom zostaną objęte procedurą
odzyskiwania zgodnie z art. 98–102 rozporządzenia
1083/2006, z późn.zm.

3.7 Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie
poddany znaczącym modyfikacjom zostaną objęte
procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98–102
rozporządzenia 1083/2006, z późn.zm. Kwota podlegająca
zwrotowi może w uzasadnionych przypadkach zostać
zmniejszona proporcjonalnie do okresu, w którym
trwałość została utrzymana.

10.3 Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o
dofinansowanie oświadczenie, w którym deklaruje, iż projekt
ubiegający się o współfinansowanie ze środków MRPO na
lata 2007-2013, w części współfinansowanej ze środków
publicznych, w szczególności ze środków dotacji rozwojowej
nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie
podlegał w przyszłości wsparciu z innych zewnętrznych
źródeł finansowania, w tym w szczególności środków dotacji
celowych budżetu państwa oraz publicznych programów
operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
oraz Europejski Fundusz Społeczny), Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu
Rybołówstwa (EFR).

10.3 Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o
dofinansowanie oświadczenie, w którym deklaruje, iż projekt
ubiegający się o współfinansowanie ze środków MRPO na
lata 2007-2013, w części współfinansowanej ze środków
publicznych, w szczególności ze środków dotacji rozwojowej
nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie
podlegał w przyszłości wsparciu z innych zewnętrznych
źródeł finansowania, w tym w szczególności środków dotacji
celowych budżetu państwa oraz publicznych programów
operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
oraz Europejski Fundusz Społeczny), Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu
Rybołówstwa (EFR).

pkt. 3 Trwałość

Część I Zasady ogólne
Pkt. 10 Zakaz podwójnego
finansowania

Proponowana zmiana

Uwagi
Zmiana techniczna

Doprecyzowanie zapisów w
celu
uwzględnienia
propozycji
zawartej
w
Podręczniku do trwałości
wydanym
przez
MRR,
zgodnie
z
ustaleniami
spotkania roboczego które
odbyło
się
w
MCP
7.08.2012r.
Uaktualnienie
zapisów,
zmiana techniczna.

- brak dotychczasowego zapisu

Dochody incydentalne występujące podczas realizacji
projektu (np. ze sprzedaży gruzu w związku z realizacją
nowej inwestycji, sprzedaży drzewa pochodzącego z
wycinki) nie stanowią dochodu w rozumieniu art. 55
ust.1 rozporządzania 1083/2008, ponieważ nie są
wynikiem działalności operacyjnej projektu. Dochody
incydentalne pomniejszają kwotę wydatków
kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o
płatność.

2.Gmina realizuje projekt z zakresu budowy kanalizacji. Po
zrealizowaniu przedsięwzięcia składniki majątku
sfinansowanego ze środków pochodzących z MRPO są
przekazywane na podstawie umowy dzierżawy gminnej
spółce komunalnej.

2.Gmina realizuje projekt z zakresu budowy kanalizacji. Po
zrealizowaniu
przedsięwzięcia
składniki
majątku
sfinansowanego ze środków pochodzących z MRPO są
przekazywane na podstawie umowy dzierżawy gminnej
spółce komunalnej.

Część I Zasady ogólne
Pkt. 12 Projekty generujące
dochód

Część II Warunki uznania za
kwalifikowane
poszczególnych rodzajów
wydatków
Punkt 24. Podatek VAT oraz
inne obciążenia publicznoprawne

Działanie 4.2 C Regionalna
sieć kolejowa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa
towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Umowa dzierżawy zaliczana jest na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy do świadczenia usług, lub na podstawie art. 7 ust. 1
pkt 2 ustawy o VAT, stanowi dostawę towarów, o ile
spełnione są warunki określone w tym przepisie. Przepis ten
określa, iż dzierżawę (najem, leasing) uznaje się za dostawę
towarów pod warunkiem, iż umowa nie przewiduje, że w
następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową
lub z chwilą zapłaty ostatniej raty zostanie przeniesione
prawo własności. Zatem, jeżeli umowa dzierżawy nie zawiera
takiego warunku tego typu czynność stanowi świadczenie
usług. W związku z powyższym w tej sytuacji podatnikowi
VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT związanego z
inwestycją i VAT nie może być wydatkiem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa
towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Umowa dzierżawy zaliczana jest na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy do świadczenia usług, lub na podstawie art. 7 ust. 1
pkt 2 ustawy o VAT, stanowi dostawę towarów, o ile
spełnione są warunki określone w tym przepisie. Przepis ten
określa, iż dzierżawę (najem, leasing) uznaje się za dostawę
towarów pod warunkiem, iż umowa nie przewiduje, że w
następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową
lub z chwilą zapłaty ostatniej raty zostanie przeniesione
prawo własności. Zatem, jeżeli umowa dzierżawy nie
zawiera taki warunek, tego typu czynność stanowi
świadczenie usług. W związku z powyższym w tej sytuacji
podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT
związanego z inwestycją i VAT nie może być wydatkiem
kwalifikowanym.

W szczególności, wydatki niekwalifikowane to:

W szczególności, wydatki niekwalifikowane to:

- zakup środków transportu lub sprzętu ruchomego
związanego z utrzymaniem linii kolejowej,

- zakup środków transportu lub sprzętu ruchomego
związanego z utrzymaniem linii kolejowej,

Uwzględnienie rekomendacji
UKS z audytu systemu
zarządzania i kontroli MRPO.
Rekomendacja:
„Należy
uzupełnić wytyczne/zasady
kwalifikowlaności o definicję i
zasady postępowania w
przypadku
wystąpienia
dochodów incydentalnych.”
Zmiana
techniczna,
dostosowanie zapisów do
ustawy o VAT.

Działanie 7.2 Poprawa jakości
powietrza i zwiększenie
wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł
energii

- zakup sprzętu służącego do modernizacji linii kolejowej,

- zakup sprzętu służącego do modernizacji linii kolejowej,

- wydatki na budowę, przebudowę, modernizację budynków
(np. dworców).

- wydatki na budowę, przebudowę, modernizację budynków
(np. dworców) z wyłączeniem projektów polegających na
budowie i organizacji węzłów przesiadkowych w ramach
systemów parkingów „Park & Ride”

W szczególności, wydatki niekwalifikowane to:

W szczególności, wydatki niekwalifikowane to:

- przyłącza do obiektów indywidualnych; instalacje,
urządzenia itp. wykorzystywane przez odbiorców,

- przyłącza do obiektów indywidualnych; instalacje,
urządzenia itp. wykorzystywane przez odbiorców,

- ekspertyzy, badania np. geologiczne nie związane
bezpośrednio z rzeczowym efektem projektu,

- ekspertyzy, badania np. geologiczne nie związane
bezpośrednio z rzeczowym efektem projektu,

- koszty związane bezpośrednio z produkcją roślin (łącznie z
nabyciem gruntu pod uprawę),

- koszty związane bezpośrednio z produkcją roślin (łącznie z
nabyciem gruntu pod uprawę),

- w przypadku projektów realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, gdy użytkownikiem ostatecznym
jest użytkownik prywatny:

W przypadku projektów realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, gdy użytkownikiem ostatecznym
jest użytkownik prywatny:

wydatki poniesione na instalacje doprowadzane do obiektu i
instalacje oraz urządzenia montowane wewnątrz obiektu w
ramach montowania kolektorów słonecznych

a) wydatki poniesione na instalacje doprowadzane do
obiektu i instalacje oraz urządzenia montowane wewnątrz
obiektu w ramach montowania urządzeń do pozyskania
energii słonecznej,

Zapis w podpunkcie b) ma
na
celu
ograniczenie
wydatków na urządzenia do
pozyskania
energii
słonecznej zlokalizowanych
na
obiektach
użytkowników prywatnych,
w których wykonywana
jest działalności przez
przedsiębiorców,
w
przypadku gdy projekty
realizowane są przez JST
Zapis w podpunkcie a) –
ograniczenie dofinansowanie
instalacji wewnętrznych dla
paneli solarnych.

b) wydatki dotyczące urządzeń do pozyskania energii
słonecznej zlokalizowanych na obiektach, w których
wykonywana jest działalność przez przedsiębiorców, o
których mowa w art. 1 załącznika nr 1 do
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6
sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i
88 Traktatu (Dz. UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r., nr 214, s.
3)
Załącznik 1. Zasady
kwalifikowania podatku VAT
dla projektów realizowanych
w ramach

3. Dla projektów zakończonych, w sytuacji, gdy zaistnieje
prawna możliwość odzyskania podatku VAT lub jego
części czyli wartość podatku VAT, którą Beneficjent ma

3. Dla projektów, w szczególności zakończonych, w sytuacji,
gdy zaistnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT
lub jego części, który był zawarty w kosztach

Doprecyzowanie zapisów ma
na celu uregulowanie kwestii
zwrotu środków w sytuacji

prawną możliwość odzyskania jest większa niż ujęta w
kosztach kwalifikowalnych projektu, to:
jeżeli Beneficjent zgłosi ten fakt do IZ MRPO będzie
zobligowany do zwrotu dofinansowania odpowiednio do
powstałej różnicy
jeżeli Beneficjent nie zgłosi tego faktu do IZ MRPO lub
nie dokona zwrotu środków niezwłocznie po uzyskaniu
prawa do odzyskania podatku VAT lub jego części, to
zwrot środków winien być dokonany wraz z odsetkami
naliczonymi od dnia, w którym beneficjent nabył prawo
do odzyskiwania podatku lub jego części.

kwalifikowanych to:
jeżeli Beneficjent zgłosi ten fakt do IZ MRPO będzie
zobligowany do zwrotu należności głównej wraz z
odsetkami liczonymi od dnia wystąpienia prawnej
możliwości odzyskania podatku VAT
jeżeli Beneficjent nie zgłosi tego faktu do IZ MRPO lub
nie dokona zwrotu środków niezwłocznie po uzyskaniu
prawa do odzyskania podatku VAT lub jego części, to
zwrot środków winien być dokonany wraz z odsetkami
naliczonymi od dnia przekazania środków.

gdy zaistnieje prawna
możliwość odzyskania
podatku VAT.

