
 

 

Zasady Rozliczania Kwoty Wynikającej Ze Zwrotu Zapłaconego Podatku VAT                   
w ramach otrzymanej Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz Podstawowego 
Wsparcia Pomostowego w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 

 
 

I. 
1. Niniejsze Zasady obowiązują wszystkich Beneficjentów pomocy. 
2. Wymóg przeprowadzenia rozliczenia kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT 
określają następujące dokumenty: 
1) obowiązujące Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz 
Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim, 
2) obowiązujący Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w 
projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 realizowanym przez Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsiębiorczości” w Opolu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie opolskim, 
w tym: 
odpowiednie zapisy Umowy na otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz Umowy na 
otrzymanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego. 
 
 

II. 
1. Beneficjent pomocy, który (zgodnie ze złożonym „Oświadczeniem Beneficjenta pomocy                         
o kwalifikowalności VAT”): 
- oświadczył brak możliwości odzyskania podatku VAT albo 
- oświadczył, iż jest płatnikiem podatku VAT, ale ostatecznie nie odzyskał/nie będzie się ubiegać o 
odzyskanie podatku VAT (w ramach otrzymanej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego), 
zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia Beneficjenta pomocy o nieodzyskiwaniu 
zapłaconego podatku VAT (Załącznik nr 1). 
2. Oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieodzyskiwaniu zapłaconego podatku VAT należy 
złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Projektu maksymalnie w terminie do 
dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu 12-miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej. W obu przypadkach decyduje data wpływu do Biura Projektu. 
(Dla przykładu: jeśli 12-miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej zamyka się                      
w przedziale od: 12 grudnia 2014r. do: 11 grudnia 2015r. – to ostateczny termin przedłożenia w/w 
Oświadczenia przypada w dniu: 10 grudnia 2015r.) 
 
 

III. 
1. Beneficjent pomocy, który jest płatnikiem podatku VAT i odzyskuje zapłacony podatek VAT                
(w ramach otrzymanej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego), zobowiązany jest do 
przeznaczenia całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą. 
2. Beneficjent pomocy, który jest płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do złożenia w terminie 
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Oświadczenia 
Beneficjenta pomocy o przeznaczeniu odzyskanego podatku VAT (Załącznik nr 2), 
potwierdzającego przeznaczenie całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie 
wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  
3. Oświadczenie Beneficjenta pomocy o przeznaczeniu zwróconego podatku VAT można złożyć 
dopiero po zakończeniu wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach 
podstawowego wsparcia pomostowego. 



 

 

4. Oświadczenie Beneficjenta pomocy o przeznaczeniu odzyskanego podatku VAT należy 
złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Projektu maksymalnie w terminie do 
dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu 12-miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej. W obu przypadkach decyduje data wpływu do Biura Projektu. 
(Dla przykładu: jeśli 12-miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej zamyka się                      
w przedziale od: 12 grudnia 2014r. do: 11 grudnia 2015r. – to ostateczny termin przedłożenia w/w 
Oświadczenia przypada w dniu: 10 grudnia 2015r.) 
 
 
 
UWAGA: 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami §7 ust.2 Umowy na otrzymanie 
Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz §7 ust.2 Umowy na otrzymanie Podstawowego 
Wsparcia Pomostowego, nie wywiązanie się przez Beneficjenta z przedstawienia informacji 
omawianych w niniejszych Zasadach - może skutkować rozwiązaniem w/w Umów oraz 
zwrotem otrzymanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami. 
 

IV. 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieodzyskiwaniu zapłaconego podatku VAT     
w ramach przyznanej Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej i przyznanego Podstawowego Wsparcia 
Pomostowego w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3. 
Załącznik nr 2: Oświadczenie Beneficjenta pomocy o przeznaczeniu odzyskanego podatku VAT             
w ramach przyznanej Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej i przyznanego Podstawowego Wsparcia 
Pomostowego w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


