Informacja nt. wyników audytów KE, ETO i IA
w ramach PO WER i PO KL udzielona na spotkaniu kadry
kierowniczej PO WER, 5 czerwca 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

Główne obszary ustaleń
Kwalifikowalność podatku VAT na poziomie
uczestników projektu

Odpisy amortyzacyjne

Podstawa wyliczenia ryczałtu dla kosztów
pośrednich a zadania zlecone

Audyt KE i ETO – VAT na poziomie uczestników projektów

Dotyczy:

- projektów PUP
- pośrednio - innych projektów,
w których występuje analogiczne
wsparcie

- dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
- refundacji wyposażenia/
doposażenia miejsca pracy

Audyt KE i ETO - VAT na poziomie uczestników projektów

Ustalenie
ETO i KE

Stanowisko
PL

• art. 69 ust. 3c rozporządzenia 1303/2013 - w projektach ESIF
VAT niekwalifikowalny jeśli jest możliwy do odzyskania
• uczestnicy projektów PUP będący płatnikami VAT mogą
zadeklarować, że nie będą odzyskiwać VAT pomimo że jest
odzyskiwalny – brak obowiązku zwrotu do IP
• VAT powinien być odzyskiwany i zwracany zawsze gdy to
możliwe
• przepis art. 69 ust. 3c dotyczy wydatków ponoszonych przez
beneficjentów, a nie uczestników – art. 65 ust. 2: wydatki
kwalifikowalne jeśli zostały poniesione przez beneficjenta
• Beneficjentem jest PUP, wydatkiem - dotacja, która nie
powoduje obowiązku podatkowego (VAT)
• Potwierdza to projekt rozporządzenia Omnibus, które ma
wejść w życie z mocą wsteczną

Audyt KE i ETO - VAT na poziomie uczestników projektów

Art. 2(10)
rozporządzenia
1303/2013
• Beneficjentem
jest podmiot,
który otrzymuje
pomoc publiczną

Projekt rozporządzenia
Omnibus
• Wyjątek: gdy pomoc
jest niższa niż 200 tys.
euro Państwo
Członkowskie może
zdecydować, że
beneficjentem jest
podmiot udzielający
pomocy

Audyt KE i ETO - VAT na poziomie uczestników projektów

• konieczność zwrotu odzyskanego VAT przez uczestników w projektach
PUP nie wynika z przepisów dot. EFSI, tylko z prawa krajowego
• rozporządzenie MRPiPS – zabezpieczenie środków wydatkowanych
z FP: dofinansowanie na podst. umowy z uczestnikiem. Umowa
zawiera obowiązek zwrotu odzyskanego VAT . PUP zobowiązany do
sprawdzania prawidłowości wykonania umów. Gdy uczestnik odzyska
VAT – kwota dotacji pomniejszana w rozliczeniu z KE
Stanowisko
PL – c.d.

• rozporządzenie nie wymaga aby zawsze VAT był odzyskiwany
i w efekcie zwracany i ponownie wykorzystywany - duży nakład pracy
po stronie instytucji, jak i uczestników, efekt zniechęcający do udziału
w projekcie
• efekt wdrożenia zaleceń audytu KE z 2009 r. – KE zaakceptowała
zmienione rozporządzenie, zg. z którym kwalifikowalność VAT jest
rozpatrywana na poziomie udzielanego wsparcia (umowy, dotacji),
a nie pojedynczych wydatków (faktur).

Audyt KE i ETO - VAT na poziomie uczestników projektów

Warning letter
• pismo KE z ostrzeżeniem o możliwym wstrzymaniu biegu terminu płatności
dla wszystkich programów współfinansowanych z EFS – analogiczne ustalenia
audytu w trzech RPO.
Wymagane:
• wstrzymanie certyfikacji wydatków dot. dofinansowania działalności
gospodarczej/ refundacji wyposażenia/doposażenia miejsc pracy we
wszystkich projektach EFS, gdzie takie formy wsparcia występują – PO WER
i RPO
• nałożenie korekt finansowych na wydatki już zadeklarowane do KE
• uszczelnienie systemów zarządzania i kontroli – zapewnienie, że możliwy do
odzyskania Vat nie będzie deklarowany do KE

Audyt KE i ETO - VAT w projektach PUP

Harmonogram działań
1. Wstrzymanie certyfikacji wydatków dot.
dofinansowania rozpoczęcia działalności/wyposażenia
stanowiska pracy w typach projektów, w których
występuje takie wsparcie
2. Prace nad metodologią oszacowania korekt
finansowych do nałożenia we wszystkich
PO współfinansowanych z EFS
3. Negocjacje z KE do momentu wejścia
w życie rozporządzenia Omnibus
4. Ewentualne opracowanie stawek jednostkowych dla
dotacji na rozpoczęcie działalności/kosztów wyposażenia
stanowisk pracy

Audyt IA – VAT w projektach PUP – dotyczy dotacji oraz doposażenia
i wyposażenia stanowisk pracy
• brak mechanizmu potwierdzającego odzyskanie podatku VAT
na koniec realizacji projektu

Ustalenie
audytu IA

Stanowisko
IZ

• brak mechanizmu zobowiązującego ostatecznych odbiorców
do zwrotu podatku VAT po upływie obowiązywania umowy
pomiędzy PUP a ostatecznym odbiorcą – odstąpiono
ostatecznie od rekomendacji

 zobowiązano PUP do zbierania po upływie 12 miesięcy
oświadczeń od uczestników projektu (bezrobotnych
otrzymujących dotacje na prowadzenie działalności
gospodarczej oraz pracodawców otrzymujących środki na
doposażenie/wyposażenie miejsc pracy) w celu potwierdzenia
braku odzyskania podatku VAT – zmiany wzorów umów o
dofinansowanie

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego
powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER
2014 – 2020” w oświadczeniu dotyczącym VAT powiatowe urzędy pracy powinny zaznaczyć, że
kwoty wskazane w szczegółowym budżecie projektu zawierają VAT.
Czy w świetle pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dn. 28 maja 2018 r. znak sprawy: DZFV.7621.11.2018, VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w przypadku refundacji kosztów
wyposażenia stanowiska pracy i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dn. 28 maja
2018 r. znak sprawy: DZF-V.7621.11.2018 formy wsparcia związane
z udzielaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
doposażenie/ wyposażenie stanowisk pracy mają być realizowane na
dotychczasowych zasadach. Zatem, kwoty wskazane w budżecie projektu
powinny zawierać VAT. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zgadza się
z ustaleniami audytorów w kwestii VAT.
Obecnie są podejmowane działania mające na celu wypracowanie
rozwiązania tej kwestii we współpracy z KE i ETO. O dalszych działaniach
podejmowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będziemy Państwa
informować na bieżąco.
10

Prośba o wyjaśnienie pojęcia „podmiot zaangażowany w
projekt”, o którym mowa w oświadczeniu dotyczącym
kwalifikowalności podatku VAT
• Przez „podmioty zaangażowane w projekt” należy rozumieć podmioty
realizujące projekt (np. jednostki organizacyjne Beneficjenta nieposiadające
osobowości prawnej) oraz wszelkie inne podmioty zaangażowane w projekt
zarówno w fazie realizacji projektu jak i w fazie eksploatacji np.: operatora
(m.in. spółkę komunalną wykorzystującą produkty wytworzone w ramach
projektu realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego).
Przedmiotowe oświadczenie nie będzie miało natomiast zastosowania do
wykonawców/dostawców usług/towarów w ramach projektu.
• Uczestników projektu, którzy otrzymują jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej w ramach projektu oraz pracodawców otrzymujących
refundację na doposażenie/ wyposażenie stanowisk pracy, nie należy uznawać
za inny podmiot zaangażowany w projekt. Dotacje i doposażenie stanowiska
pracy regulowane są Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz
przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

