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Stanowisko
Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
z dn. 18 marca 2016 r.

VAT w projektach z dofinansowaniem unijnyrr
a rozliczenia dotacji w związku z możliwościąodliczania podatku VAT tzrv'

w sprawie: kwalifikowalności podatku

współczynnikiem i prewspólczynnikiem

I. INFoRMACJE wsTĘPNE
1.

2.

odliczanie podatku VAT z wykorzystaniem tzw. współczynnika otaz tzw. prewspółczynnika
polega na
wielkościprocentowej' która posłuŻy do wyliczenia podatku
''prognozowaniu''
VAT naliczonego (do odliczenia) w danym (ednym) roku. Wielkośćta ustalana jest zgodnie
Z obowiązującymi przepisami - W przypadku Współczynnika odbywa się to na podstawie
danych za rok poprzedni, a w przypadku prewspółczynnika jest to możliwe poprzez
uwzględnienie w ustaleniu tej wielkości danych sprzed dwóch lat. W praktyce wielkość
plognozowanego współczyrrrrika mozna ustalió dopiero na początku roku, w którym będzie
on laktycznie wykorzystywany.

zakończeniu danego roku podatnik zobowiązany jest do ustalenia ,,właściwej''
(rzecąrwistej) wielkości procentowej współczynnika i prewspółczynnika na podstawie
danych z tego roku oraz do przeliczenia podatku VAT (odliczonego w trakcie roku
z wykorzystaniem wielkościprognozowanej), wykorzystując już te właściwewartości.
W konsekwencji obowiązkiem podatnika jest uwzględnienie tych ,,nowych'' wyliczeń
w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co skutkować będzie
rozliczen finansowych
''korektą"
z t1tułu podatku VAT (częściowyzwrot odliczonego podatku VAT lub zwiększenie

Po

dokonanych od1iczeń).
J.

W przypadku dokonywanych odliczeń w związku z zakllpuni związanymi ze

środkami

trwałymi oraz waftościami niematerialnymi i prawnymi podatnik zobowiązany jest do
analizowania i wyliczania wielkościwspółczyrrnika i prewspółczynnlka za poszczegóIne lata'.
a) przez okres 5 lat w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych

o watlości początkowej powyŻej 15.000 zł;
b) oraz przez

okes

10 lat w przypadku nieruchomości (tzw. korekta wieloletnia).

W rezultacie obowiązkiem podatnika jest uwzględnienie tych .,nowych'' wyliczeń
w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co skutkowaó będzie .,korektą" rozliczeń finansowych
z t7illłu podatku VAT (częściowyzwrot odliczonego podatku VAT lub zwiększenie
dokonanych odliczeń)'

4.

Zasady ustalania wielkościprocentowej (prognozowanej i właściwej)współczymika
i preswpółczynr'rika opisane w puŃcie 1 i 2 niniejszego stanowiska j edn oznacznie wskazu.ją,
że jakiekolwiek wyliczenia rzeczywistych wielkości współczynnika i prewspółczynnika
wprzód są niemoŻliwe. Dodatkowym utrudnieniem w określaniuwielkości podatku VAT,
który będzie odliczany z wykorzystaniem tych dwóch mechanizmów jest korekta wieloletnia
(mowa o niej w punkcie 3 niniejszego stanowiska).

5.

6.

dofinansowanie unijne z uwagi na wskazany
w punkcie l,2, a takŻe w punkcie 3 niniejszego stanowiska sposób rozliczania podatku VAT
oraz dodatkowe informacje, o których mowa w punkcie 4 niniejszego stanowiska'
niemoż|iwym jest ustalanie wysokości rłydatków lrwalifikowalnych związanych
z zakupami, od których istnieje prawo odliczenia podatku VAT z wykorzystani€m
współczynnika i prewspółczynnika.

W przypadku składania wniosków o

dokumencie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. pn.
''Umowa partnerStwa 2011-2020. Illytyczne u, zakresie kwali/ikowalnośgi ylydatkóu
u, ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Sp(tjności na lata 20]4 202()" w punkcie 6.13 podpunkt

W

7 napisano:

,,Podatek VAT w stosunktł do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek
częściclwowedług proporcii uslalonej Zgodnie z art. 90 ustalĄ)y o podatku od towarów i usług
jest kwtłli/ikowalny' chyba że IZ Po ograniczy możliwość.jegolołali/ikowania w wytycznych
programowych w ramach danego PO. "

Art' 90 ustawy o

podatku od towarów

i

usług mówi

o

odliczaniu podatku VAT

współczynnikiem'
7

. Zgodnl'e z tymi zapisami beneficjenci mają ' możliwośćwskaryłvania do wydatków
kwalifikowalnych podatku VAT. w Stosunku do którego istnieje prawo odliczenia
z wykorzystaniem współczymika.

II.

WNIOSKI
8. Potwierdzenia Wymaga mozliwośćwskazywania do wydatków kwalifikowalnych podatku
VAT, w stosunku do którego istnieje prawo odliczenia Z wykorzystaniem współczynnika,
o czym mowa w punkcie 6 i 7 niniejszego stanowiska, bez obowiązku rozliczen (zwrotu lub
dopłaty) z dotuj ącym z ewentualnych odliczeń podatku VAT tym mechanizmem. Zapis
wprowadzony przez byle Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo
Rozwoju) potwierdza świadomośÓ i racjonalność autorów w zakresie sposobu traktowania

złoŻonej materii jaką jest rozliczanie podatku
kwalifikowalności wydatków.

VAT

współczynnikiem

w

kontekście

w punkcie 6

niniejszego stanowiska zapis wymaga rozszerzenla
o prewspółczynnik tj. naleŻy dodać po aft. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

9. Przywołany

przepis, który odwoływałby się do art. 86 ust. 2a ww. ustawy.

W dn.

kwietnia 2015 r., kiedy został zatwierdzony dokument pn' ,.Umowa Parlnerstwa
20]1-2020' Wytyczne 1...1". nie było obowiązku stosowania prewspółczynnika. Został on
wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług w póŹniejszym okresie.
10.

10

W

przypadku istnienia obowiązku rozliczenia (zwrotu lub dopłaty) z dotującym
z ewentualnych odliczeń podatku VAT współczynnikięm i prewspółczyrrnikiem (pomimo
zapisów przyłvołanych w punkcie 6 niniejszego stanowiska) rozliczenie to,
w przypadku ewentualnego obowiązku zwrotu, nie powinno podlegać rygorowi, o którym
mowa arl. 207 ustawy o flnansach publicznych' Przypadek ten nie mieści się w Żadnej
z przesłanek, o których mowa w wW. artykule' tj.:

z przeznaczeniem;
a) środkiwykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa
b) środkipobrane nienaleŻnie lub w nadmiemej wysokości.
a) środkiwykorzystane niezgodnie

w

ań. 1 84;

obowiązek ewentualnego zwrotu mieścisię w kategorii ,,obiekĘwnych okoliczności'',
których beneficjent nie mógł przewidzieć ze względu na regulacje ustawy o podatku od
towarów i usług. MoŻliwośćwyłączenia stosowania art. 207 ustawy o t-lnansach publicznych
w przypadku wystąpienia obiektywnych oko1icznościpotwierdzają następujące piSma
(stanowiące załącznik do niniejszego stanowiska):

a) pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2015 r. (sygn.
DKS.V]r].832(0). 1 4. 1 s.ML, Nk 2641361 1 5);
pismo
b)
Ministerstwa Finansów z dnia 9 paŹdziernika 2015 r. (sygn.IP3.990 .67 .2015);
c) pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Finansów z dnia 28
pażdziernlka 2015 r. (sygn.DKF.Iy '8224'29'2015.DK, NK: 294625115' IP3'990.73.2015).

Przy omawianiu wrł'. kwestii zaznaczyć na\eŻy teŻ, że w przypadku konieczności
realizowania zwrotu może on trwaó przez 10 lat'

W związku Z powyŻszym należałoby określió ostateczne terminy obowiązku dokonywania
zwrotów dotacji w sytuacj i zmiany kwalifikowalności podatku VAT do końca okresu
trwałościprojektu.

1l. W przypadku konieczności Z\łTotu Zasadnym byłaby zmiana afi' 207 ustawy

o finansach

publicznych' która wproSt wyłączyłaby stosowanie mechanizmu wskazanego w tym przepisie
(tj. zwrot środków unijnych z odsetkami).
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