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Dotyczy: Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) dotyczących rozliczenia
podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w
ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,
nawiązując do spotkania z dnia 7 września br. w sprawie Zaleceń Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku
udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu
Społecznego, w załączeniu przesyłam ich ostateczną treść wraz z notatką
z ustaleniami ze spotkania.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z rozwiązaniami wskazanymi w Zaleceniach oraz w
notatce i dopiero w następnej kolejności przekazanie Zaleceń wyłącznie do tych
beneficjentów, do których dokument ten będzie miał zastosowanie wraz z informacją, że
Zalecenia należy stosować od dnia ich otrzymania przez beneficjenta.
Jednocześnie przypominam, że Zalecenia wskazują rozwiązania umożliwiające wdrożenie
rekomendacji Instytucji Audytowej wydanych w związku z przypadkami wystąpienia
podwójnego finansowania podatku VAT w określonych formach wsparcia EFS. Dokument
ten nie stanowi natomiast odpowiedzi na ustalenia audytorów Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego i Komisji Europejskiej, którzy uznali za niekwalifikowalny podatek VAT,
który w świetle przepisów krajowych może być w jakikolwiek sposób odzyskany przez
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uczestnika lub pracodawcę, nawet jeśli nie zdecydowano się na jego odzyskanie. IK ESF
wciąż oczekuje na ostateczny raport z audytów przeprowadzonych przez ww. służby i po
jego otrzymaniu podejmie stosowne działania korygujące – o ile okażą się niezbędne. W
stosunku do ustaleń Instytucji Audytowej z audytu systemu, każda z IZ RPO powinna
wdrożyć zalecenia dotyczące wprowadzenia odpowiednich korekt finansowych. W
przypadku gdy dotyczą one podwójnego finansowania z tytułu podatku VAT, korekty
powinny zostać zarejestrowane jako kwoty wycofane.
Zgodnie z treścią pisma z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: DZF-I.7640.2.2018.MKa, w
dalszym ciągu nie należy certyfikować wydatków we wszystkich programach operacyjnych
w odniesieniu do działań polegających na dofinansowaniu zakładania działalności
gospodarczej i refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz w
pozostałych analogicznych formach wsparcia. IK EFS podejmuje działania w celu pilnego
odblokowania certyfikacji i poinformuje Państwa o tym, gdy tylko będzie to możliwe.
Ponadto, z uwagi na przedłużający się brak ostatecznego stanowiska ETO i KE w sprawie
VAT i konieczność realizowania wsparcia EFS zgodnie z potrzebami osób
aktywizowanych, w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych
powiatowych urzędów pracy możliwe jest:


przenoszenie środków na zadania związane z udzielaniem środków na działalność
gospodarczą oraz refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska
pracy;



ich aneksowanie w celu zwiększenia wartości tych projektów.

Pozostałe ustalenia wynikające z Instrukcji technicznej dotyczącej wyłączania wydatków
objętych ustaleniami audytu ETO i KE w zakresie VAT z procesu poświadczania wydatków
w projektach POWER z dnia 14 czerwca br. pozostają w mocy.

Z poważaniem

Piotr Krasuski
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/
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Załącznik (2)
Do wiadomości: WB, WKN, WRI, WEZ
Departament Koordynacji Funduszy UE, w miejscu
Departament RPO, w miejscu
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