
ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE 

KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH          

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 

2007-2013. 

I  WSTĘP 

W świetle ustaleń dokonanych przez Instytucję Audytową samo oświadczenie 

wnioskodawców PO IG odnośnie braku prawnej możliwości odzyskiwania podatku VAT, nie 

stanowi  wystarczającego mechanizmu kontrolnego gwarantującego, że podatek ten zostanie 

prawidłowo zaliczony do wydatków kwalifikowanych. W związku z powyższym, na 

poszczególnych etapach weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT, konieczna jest 

pogłębiona analiza statusu podatkowego beneficjenta oraz istoty inwestycji, w tym także 

ponoszonych wydatków.  

Podatek od towarów i usług VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy 

został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta. VAT podlegający odzyskaniu 

w jakikolwiek sposób nie będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie został faktycznie 

odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach 

prawa. W takim przypadku VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowalnym. 

Należy uznać, iż jakakolwiek możliwość odliczenia VAT lub uzyskania jego zwrotu przez 

beneficjenta, wyłącza jego kwalifikowalność, jako wydatku objętego refundacją.  

II  ETAPY I NARZĘDZIA WERYFIKACJI 

W przypadku, gdy na etapie aplikowania o dofinansowanie wnioskodawca utrzymuje, że nie 

przysługuje mu możliwość odliczenia podatku VAT, wówczas instytucja oceniająca wniosek 

powinna dokonać pogłębionej analizy, według niżej prezentowanego modelu: 

 

1. Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie  

a) Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie powinien złożyć „dodatkowe” 

oświadczenie, w którym wyjaśni swój status prawny i uzasadnienie planowanych czynności 

pod kątem kwalifikowalności VAT. W tym celu, podpisze oświadczenie (zał. nr 2, wzór nr 1), 

w którym potwierdzi przyczyny braku statusu podatnika VAT, bądź oświadczenie (zał. nr 2, 

wzór nr 2) potwierdzające okoliczności braku możliwości korzystania  z prawa do odliczenia 

podatku VAT, 

 

2. Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie  

a) W przypadku pozytywnej oceny formalnej należy wnioskodawcy przekazać do 

wypełnienia ankietę (zał. nr 1), która pozwoli na dokładniejszą weryfikację m.in. charakteru 

wnioskodawcy z perspektywy statusu podatnika VAT,  charakteru czynności wykonywanych 

pod kątem opodatkowania podatkiem VAT, a także rodzaju planowanych zakupów przez 

beneficjenta z perspektywy istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego, 

b) Wnioskodawca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT odsyłając wypełnioną ankietę 

przesyła również druk VAT-5. O druk VAT-5 wnioskodawca  powinien wystąpić 



niezwłocznie po otrzymaniu ww. ankiety. Z uwagi na 7 dniowy termin na wystawienie druku 

VAT-5 przez właściwy organ podatkowy (art. 306a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) wnioskodawca powinien złożyć ankietę 

wraz z drukiem VAT-5 w terminie 14 dni od dnia otrzymania ankiety. Weryfikacja druku 

VAT-5 (podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony) ma na celu potwierdzenie 

statusu wnioskodawcy jako podatnika VAT. Jeśli z potwierdzenia VAT-5 wynika, że 

podatnik zarejestrowany jest jako VAT czynny, wówczas co do zasady przysługuje mu prawo 

odliczenia VAT naliczonego. 

c) Zobowiązanie beneficjenta, dla potrzeb rozliczania VAT do prowadzenia odrębnej 

ewidencji, która zawierałaby wykaz wydatków, w stosunku do których VAT uznany byłby za 

wydatek kwalifikowany. 

Brak zgody na dokonanie ww. czynności przez wnioskodawcę stanowi podstawę dla 

instytucji wdrażającej do zakwestionowania wydatków ujętych we wniosku o 

dofinansowanie o wysokość podatku VAT oraz ich nieuwzględnienie jako wydatku 

kwalifikowanego. 

 

2. Etap realizacji projektu 

 

a) W trakcie kontroli projektów na miejscu, instytucja wdrażająca sprawdza, czy beneficjent, 

który zaliczył VAT do wydatków kwalifikowanych nie nabył prawa do pomniejszenia kwoty 

VAT należnego o VAT naliczony. W szczególności chodzi o zweryfikowanie czy majątek 

wytworzony w wyniku realizacji projektu nie jest wykorzystywany przez beneficjenta do 

dokonywania sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Kontrola na miejscu powinna 

zostać dokonana przez instytucję pośredniczącą/wdrażającą za pomocą listy sprawdzającej 

kwalifikowalność podatku VAT (załącznik nr 3). 

 

b) W przypadku jakichkolwiek zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej beneficjenta, która 

mogłaby wpływać na rzetelność i prawidłowość danych/informacji wykazanych w 

oświadczeniach o kwalifikowalności VAT lub ankiecie dotyczącej oceny kwalifikowalności 

VAT, beneficjent powinien dokonywać odpowiedniej aktualizacji oświadczenia dotyczącego 

kwalifikowalności podatku VAT (zał. nr 2, wzór 3). 

c) W przypadku zmian przepisów VAT wpływających na kwalifikowalność podatku VAT 

beneficjenci powinni dokonywać aktualizacji oświadczenia o kwalifikowalności VAT. 

Zmiana oświadczenia może zostać dokonana na wniosek instytucji wdrażającej lub przez 

samego beneficjenta niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nowelizacji przepisów. 

 

3. Etap po zakończeniu realizacji projektu 

W trakcie wizyt monitoringowych służących kontroli trwałości projektów, należy 

zweryfikować czy m.in. nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwości 

odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany                      

w okresie realizacji projektu.  
 

Załączniki: 
1. Ankieta dla wnioskodawcy; 

2. Wzory oświadczeń dla  wnioskodawcy; 

3. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.    Warszawa, dnia 21.10.2008 r. 



Załącznik nr 1 – ANKIETA 
     

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny 
kwalifikowalności podatku VAT w projektach POIG. 
 
Lp Pytanie TAK NIE Uwagi/wyjaśnienia 
1. 
 
 

Jaki jest status prawny podmiotu? 

• osoba fizyczna 

• osoba prawna 

• jednostka organizacyjna nie 
mająca osobowości prawnej 
(jaka?) 

• inny (jaki?) 
 

   

2. Czy wnioskodawca prowadzi działalność: 

• odpłatną (realizowanie zysku, 
marży itp.), 

• nieodpłatną (jakie są źródła 
finansowania, np. składki 
członkowskie, dotacje 
budżetowe, darowizny, inne)? 

 

   

3. Czy wnioskodawca jest zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców KRS albo ewidencji działalności 
gospodarczej jako podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą? 
Czy wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o 
VAT? 
Jeżeli TAK, to od kiedy wnioskodawca ją prowadzi i 
na czym ona polega? 
Jeżeli NIE, to co decyduje o wyłączeniu z kręgu 
podatników (jaki rodzaj działalności wykonuje 
wnioskodawca)? 
 

   

4. Czy wnioskodawca jest zarejestrowanym 
podatnikiem VAT w urzędzie skarbowym? Jeśli 
TAK to czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT 
czynny czy podatnik VAT zwolniony? 
 

   

5. Czy zakupy (wydatki) objęte wnioskiem o 
dofinansowanie są związane ze sprzedażą 
podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? 
Jeżeli NIE, proszę opisać dlaczego związek nie 
występuje? 
 

   

6. Czy wnioskodawca objęty jest zwolnieniem 
podmiotowym w rozumieniu podatku VAT? 
(zwolnienie ze względu na kwotę obrotu) 
 

   

7. Czy wnioskodawca jest podatnikiem VAT 
korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego 
(czynności wykonywane przez wnioskodawcę są 
objęte zwolnieniem przedmiotowym)? Jeśli TAK, to 
jakie to są czynności oraz czy nabycia objęte 
wnioskiem o dofinansowanie są związane z 
wykonywaniem czynności zwolnionych 
przedmiotowo z opodatkowania VAT? 
 

   

8. Czy wnioskodawca wykonuje czynności 
opodatkowane VAT i zwolnione przedmiotowo? 
Jeżeli TAK to czy nabycia objęte wnioskiem o 
dofinansowanie związane są zarówno z 
wykonywaniem przez podatnika czynności 
opodatkowanych VAT, jak również czynności 

   



zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT? 
 

9. Czy wnioskodawca składał lub zamierza składać 
wnioski o interpretację prawa podatkowego do 
organów podatkowych (obecnie Ministra Finansów) 
w zakresie podatku od towarów i usług w 
przedmiocie: 

• definicji podatnika podatku VAT 

• zakresu czynności podlegających 
opodatkowaniu 

• prawa do odliczenia podatku 
naliczonego  

• zakresu stosowania zwolnienia w 
podatku od towarów i usług? 

Jeśli TAK, proszę wskazać, kiedy wniosek był 
złożony, na jakim etapie jest jego rozpatrywanie lub 
jaka była interpretacja organu podatkowego? 

   

 
 
Sporządził: 
 
 
Data sporządzenia: 
 
 
…………………………………. 
(Podpis osoby upoważnionej) 



 
Załącznik nr 2 – WZORY OŚWIADCZEŃ 

 

 
 Wzór nr 1 

 

 

 

 

Oświadczenie 
dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z 

aplikowaniem do programu PO IG.
1
  

 

 

 

W związku z aplikowaniem w programie PO IG niniejszym oświadczam, że 

…………………………… (wnioskodawca/beneficjent), nie jest podatnikiem VAT i w 

okresie realizacji projektu PO IG nie będzie podejmowana działalność, której skutkiem będzie 

nabycie statusu podatnika VAT. Brak statusu podatnika VAT wynika z faktu, że 

wnioskodawca/beneficjent:  

 

1) nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT (nie wykonuje 

działalności producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących 

zasoby naturalne oraz rolników, a także działalności osób wykonujących wolne zawody; nie 

wykonał ani nie zamierza wykonać nawet jednorazowo żadnej z wymienionych wyżej 

czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób 

częstotliwy; nie wykonywał też i nie będzie wykonywał czynności polegających na 

wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla 

celów zarobkowych) 

 

� TAK 

 

� NIE 

 

2) z uwagi na swoją formę prawną i organizacyjną nie może być podatnikiem VAT 

 

� TAK 

 

� NIE 

 

3) zachodzą inne przyczyny 

 

� TAK
2
 

 

� NIE 

                                                
1
 Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców/beneficjentów programu PO IG, nie będących 

podatnikami VAT. 

 
2
 Jeżeli o braku statusu podatnika VAT decydują inne przyczyny niż wymienione w pkt 1 i 2, to należy je opisać. 

 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej i 

uzyskania statusu podatnika VAT wnioskodawca/beneficjent powiadomi o tym właściwą dla 

obsługi PO IG Instytucję bez zbędnej zwłoki.  

 
 
 

Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych 

informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz 

zostały  przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

 

…………..…………….………… 
(miejscowość)                  (data) 

 

 

……………………………………… 
(podpis) 



Wzór nr 2 
 
 
 

…………….………… 
          (miejscowość)        (data) 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
(nazwa, adres wnioskodawcy/beneficjenta; nr KRS, REGON, NIP) 

 

 

 

 

Oświadczenie 
dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z 

aplikowaniem do programu PO IG.
3
  

 

 

 

W związku z aplikowaniem w programie PO IG niniejszym oświadczam, że 

…………………………… (wnioskodawca/beneficjent), jest podatnikiem VAT, 

zarejestrowanym we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym, lecz w okresie realizacji 

projektu w zakresie nabyć objętych wnioskiem o dofinansowanie PO IG nie będzie korzystał 

z prawa do odliczenia. Brak korzystania z prawa do odliczenia wynika z następujących 

okoliczności:  

 

1) wnioskodawca/beneficjent jest podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako 

podatnik VAT czynny we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym  

 

� TAK 

 

� NIE 

 

2) wnioskodawca/beneficjent jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we właściwym dla 

siebie urzędzie skarbowym jako podatnik VAT zwolniony  

 

� TAK 

 

� NIE 

 

3) wnioskodawca/beneficjent jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte 

dofinansowaniem związane są z czynnościami zwolnionymi przedmiotowo z 

opodatkowania VAT 

 

� TAK 

                                                
3
 Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców/beneficjentów programu PO IG, będących 

podatnikami VAT, nie korzystającymi z prawa do odliczenia w zakresie nabyć objętych wnioskiem o 

dofinansowanie. 

 



 

� NIE 

 

4) wnioskodawca/beneficjent jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie czynności 

zwolnione przedmiotowo z VAT 

 

� TAK 

 

� NIE 

 

5) wnioskodawca/beneficjent jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia 

podmiotowego 

 

� TAK 

 

� NIE 

 

6) zachodzą inne przyczyny 

 

� TAK
4
 

 

� NIE 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej i 

uzyskania możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy 

nabyciach objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO IG, 

wnioskodawca/beneficjent powiadomi o tym właściwą dla obsługi PO IG Instytucję bez 

zbędnej zwłoki.  

 

 

Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych 

informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz 

zostały  przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

 

…………..…………….………… 
(miejscowość)                  (data) 

 

……………………………………… 
(podpis) 

 

                                                
4  Jeżeli o braku prawa do odliczenia VAT decydują inne przyczyny niż wymienione w pkt 1 - 5, to należy je 

opisać. 

 



Wzór nr 3 
 
 
 

…………….………… 
          (miejscowość)        (data) 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
(nazwa, adres wnioskodawcy/beneficjenta; nr KRS, REGON, NIP) 

 

 

 

 

Aktualizacja oświadczenia 
dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT składana w związku z 

aplikowaniem w programie PO IG.
5
  

 

 

 

W związku z aplikowaniem w programie PO IG niniejszym oświadczam, że 

…………………………… (wnioskodawca/beneficjent) uzyskał możliwość korzystania z 

prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach objętych wnioskiem o 

dofinansowanie w ramach programu PO IG.  

Nabycie prawa do odliczenia wynika z zaistnienia następujących okoliczności:  

 

4) Zmiany statusu wnioskodawcy/beneficjenta jako podatnika VAT 

 

� TAK 

 

� NIE 

 

Jeżeli TAK, to proszę opisać charakter zmiany statusu wnioskodawcy/beneficjenta jako 

podatnika VAT: 

……………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                
5
 Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców/beneficjentów programu PO IG, będących 

podatnikami VAT, nie korzystającymi z prawa do odliczenia w zakresie nabyć objętych wnioskiem o 

dofinansowanie. 

 



5) Zmiany sposobu prowadzenia działalności albo wykorzystania dóbr objętych wnioskiem 

od dofinansowanie, przy nabyciu których VAT uznano za wydatek kwalifikowany   

 

� TAK 

 

� NIE 

 

Jeżeli TAK, to proszę opisać charakter zmiany działalności albo wykorzystania dóbr, dla 

których uznano VAT za kwalifikowalny 

……………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6) Zmiany (nowelizacji) obowiązujących przepisów w zakresie VAT 

 

� TAK 

 

� NIE 

 

Jeżeli TAK, to proszę opisać wpływ nowelizacji przepisów na kwalifikowalność VAT  

……………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4) zachodzą inne przyczyny 

 

� TAK
6
 

 

� NIE 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………

                                                
6 Jeżeli o nabyciu prawa do odliczenia VAT decydują inne przyczyny niż wymienione w pkt 1 - 3, to należy je 

opisać. 

 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych 

informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz 

zostały  przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

 

…………..…………….………… 
(miejscowość)                  (data) 

 

 

……………………………………… 
(podpis) 



Wzór nr 4 
 
 
 
 

…………….………… 
          (miejscowość)        (data) 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
(nazwa, adres wnioskodawcy/beneficjenta; nr KRS, REGON, NIP) 

 
 
 
 
 

Wyjaśnienia korekty deklaracji VAT-7 
w związku z oceną kwalifikowalności podatku VAT w ramach 

aplikowania w programie PO IG.
7
  

 

 

 

W związku z aplikowaniem w programie PO IG niniejszym informuję, że 

…………………………… (wnioskodawca/beneficjent) w dniu …………………… dokonał 

korekty deklaracji VAT-7 (VAT-7K) za okres rozliczeniowy …………………………… . 

 

Przyczyny złożenia korekty (należy opisać przyczyny złożenia korekty deklaracji): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku korekty zmianie uległy następujące pozycje deklaracji (należy wskazać 

korygowaną pozycję deklaracji, wartość jaka była w pierwotnej deklaracji i wartość z korekty 

deklaracji): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                
7 Niniejsze wyjaśnienia składają wnioskodawcy/beneficjenci, którzy dokonali korekt deklaracji VAT-7 (VAT-

7K). 

 



 

Wpływ korekty deklaracji na prawo do odliczenia podatku naliczonego (należy opisać wpływ 

korekty deklaracji na prawo do odliczenia podatku naliczonego): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych 

informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz 

zostały  przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

 

…………..…………….………… 
(miejscowość)                  (data) 

 

 

……………………………………… 
(podpis) 

 
Załącznik nr 3 – Lista sprawdzająca 

 
 
 

Lista sprawdzająca kwalifikowalność podatku VAT dla 
Instytucji Pośredniczących oraz Wdrażających. 
 
 
 
Lp Pytanie TAK* NIE Uwagi/wyjaśnienia 
1. Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana 

statusu podatnika VAT: 
- czy nastąpiła zmiana statusu prawnego 
beneficjenta, 
- czy beneficjent rozpoczął prowadzenie 
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 
2 ustawy o VAT, 
- czy działalność prowadzona przez beneficjenta 
ma charakter odpłatny? 

   

2. Czy beneficjent jest zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców KRS albo ewidencji działalności 
gospodarczej jako podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą? 

   

3. Czy w trakcie realizacji projektu beneficjent został 
zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako 
podatnik VAT czynny? 

   

4. Czy beneficjent dokonuje sprzedaży za    



wynagrodzeniem (sprzedaż towarów, świadczenie 
usług, eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów)? 
Jeżeli TAK, to proszę wymienić te czynności 
(rodzaje towarów, usług, nieruchomości). 

5. Czy w poprzednim roku kalendarzowym wartość 
sprzedaży opodatkowanej beneficjenta 
przekroczyła kwotę 50 000 zł i tym samym 
beneficjent przestał być objęty zwolnieniem 
podmiotowym w rozumieniu podatku VAT 
(zwolnienie ze względu na kwotę obrotu)?  

   

6. Czy nabycia objęte wnioskiem o dofinansowanie są 
związane zarówno z wykonywaniem przez 
beneficjenta czynności  opodatkowanych VAT, jak 
również czynności zwolnionych przedmiotowo z 
opodatkowania VAT? 

   

7. Czy w związku z wydatkami związanymi z 
organizacją targów za granicą, wyjazdami i 
delegacjami zagranicznymi, beneficjent wystąpił do 
właściwego organu podatkowego państwa innego 
niż Polska o zwrot VAT naliczonego?  

   

8. Czy beneficjent korzysta z prawa do odliczenia 
podatku naliczonego w zakresie wydatków objętych 
wnioskiem o dofinansowanie? 

   

9. Czy nabycia objęte wnioskiem o dofinansowanie  
związane są z wykonywaniem przez beneficjenta 
czynności opodatkowanych VAT (sprzedaży 
towarów, świadczenia usług)? 

   

10. Czy w związku z nabyciem towarów i usług 
objętych wnioskiem o dofinansowanie poza 
granicami Polski, beneficjent korzysta z prawa do 
odliczenia podatku naliczonego (w równowartości 
rozpoznanego podatku należnego)? 

   

11. Czy w stosunku do beneficjenta prowadzone były 
postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, 
kontrole skarbowe? 
Jeżeli TAK, to proszę wskazać kiedy i w jakim 
zakresie? 
Jeżeli dotyczyły podatku VAT, to proszę opisać 
ustalenia i/lub zarzuty organów skarbowych oraz 
wskazać czy w konsekwencji wpływają na 
kwalifikowalność podatku VAT? 

   

12. Czy beneficjent składał lub zamierza składać 
wnioski o interpretację prawa podatkowego do 
organów podatkowych (obecnie Ministra Finansów) 
w zakresie podatku od towarów i usług w 
przedmiocie: 

• definicji podatnika podatku VAT 

• zakresu czynności podlegających 
opodatkowaniu 

• prawa do odliczenia podatku 
naliczonego  

• zakresu stosowania zwolnienia w 
podatku od towarów i usług? 

Jeśli TAK, proszę wskazać, kiedy wniosek był 
złożony, na jakim etapie jest jego rozpatrywanie lub 
jaka była interpretacja organu podatkowego? 

   

 
* W przypadku odpowiedzi TAK na którekolwiek z pytań, należy sprawdzić czy nie nastąpiła zmiana w stosunku 
do stanu deklarowanego przez beneficjenta w Ankiecie oraz czy w konsekwencji nie prowadzi to do sytuacji, że 
wydatki z tytułu VAT są niekwalifikowane. 
 

 


