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Uczestnicy projektu  
 
pt. „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”  

realizowanego przez WARP Sp. z o.o.  
 
 
Szanowni Państwo,  
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego będącego Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014+, w ramach realizowanych projektów nie ma możliwości finansowania podatku od towarów  
i usług (VAT) dla przedsięwzięć opisanych w Biznes planie. 
 
Powyższe stanowisko związane jest z opinią Instytucji Audytowej, która powołując się na zapisy 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

stwierdziła w odniesieniu do podatku VAT ponoszonego przez Uczestników projektu w ramach otrzymanych 
środków dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, że zapłacony podatek VAT może być uznany za 
kwalifikowany wyłącznie wówczas, gdy zgodnie z ustawodawstwem krajowym Uczestnikowi projektu nie 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o 
zwrot VAT. W opinii Instytucji Audytowej posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) przez 
Uczestnika projektu wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny.  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zgodził się  z powyższym i zgłosił 

zastrzeżenia. Niemniej jednak do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii UMWW rekomenduje 
wypłatę środków w kwotach netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
 
Wobec powyższego WARP Sp. z o.o. przyjęła trzy ścieżki dalszego postępowania. 
 

1. Uczestnik projektu, który będzie podatnikiem VAT otrzyma środki wynikające z ocenionego Biznes 

planu w kwocie netto. Jednocześnie w przypadku zmiany stanowiska UMWW,  WARP Sp. z o.o. 
może dopłacić kwotę niewypłaconego wcześniej podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 
zapisami zmienionej Umowy wsparcia. 

2. Uczestnik projektu, który będzie podatnikiem VAT może wskazać dodatkowy wydatek, który został 

wskazany jako wkład własny lub nie został wcześniej ujęty w Biznes Planie, zgodnie z zapisami 
zmienionej Umowy wsparcia. 

3. Uczestnik projektu, który będzie podatnikiem VAT może zrezygnować z zawarcia umowy wsparcia 

podpisując stosowne oświadczenie. 
 
Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. dokonała zmian w § 2 Umowy wsparcia. 
Dodatkowo przygotowano załączniki nr 4 oraz 5 do Umowy wsparcia, które Uczestnik projektu winien 
uzupełnić i podpisać w dniu zawarcia Umowy wsparcia. 
Jednocześnie zmieniono załącznik 3 uwzględniając wartość netto poniesionych wydatków oraz podatek od 
towarów i usług (VAT). 

 
Zaktualizowane dokumenty. (link do strony) 
 
Podkreślamy, że powyższe jest całkowicie niezależne od WARP Sp. z o.o.  
 
Przepraszamy Państwa jednak za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją i 

służymy pomocą oraz wsparciem w dalszych czynnościach związanych z realizowaniem 

Państwa Przedsięwzięć.  
 


