KSIĘGOWOŚĆ
W przypadku wydatków związanych z usługą księgową należy pamiętać o § 7 ust. 26 umowy o
dofinansowanie (lub równoważnego w przypadku umowy zawieranej w ramach innej rundy
aplikacyjnej), zgodnie z którym "Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu
odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w
ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego
umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych
związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami".
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 76 a ust. 3 ustawy o rachunkowości:
1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w
zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.
2. Przedsiębiorcy, wykonujący działalność, o której mowa w ust. 1, są również uprawnieni do
wykonywania działalności, obejmującej:
1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w
tym zakresie,
2) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i
deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie - w zakresie
określonym odrębnymi przepisami.
3. Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2, mogą wykonywać:
1) przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeśli są uprawnieni do wykonywania
czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
2) pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą
wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. "
Ponadto Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych wskazuje, że działalność taką mogą prowadzić: Osoby fizyczne
uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warunek ten jest spełniony w
przypadku osób fizycznych posiadających certyfikat księgowy (świadectwo kwalifikacyjne) oraz
osób fizycznych, które co prawda takiego świadectwa nie posiadają, ale są biegłymi rewidentami
lub doradcami podatkowymi. Warto pamiętać, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną (osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), gdy nie posiada stosownych uprawnień, nie może
świadczyć usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, nawet jeżeli zatrudni pracownika, który takie
uprawnienia posiada.
Z powyższych zapisów wynika, iż Beneficjent zobligowany jest do korzystania z usług
wyspecjalizowanego podmiotu, posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia usługi
związanej z księgowością, a więc w ramach wydatku kwalifikowanego nie może korzystać z usług
osoby fizycznej, która nie ma uprawnień do prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie prowadzi firmy
ani działalności gospodarczej jako księgowa.

