FAQ – RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18
z dnia 19 września 2018 r.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - dot. Działania 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisjiSPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR (paliwa stałe)
Instytucja Zarządzająca RPO WM na lata 2014-2020 informuje, o Interpretacji
Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jaką otrzymała jedna z gmin
realizująca projekty z powyższych Poddziałań, dotyczącą podatku dochodowego od osób
fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji dla
mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.
Poniżej zamieszczono link do ww. interpretacji:
https://interpretacje-podatkowe.org/dotacja/0113-kdipt2-2-4011-188-2018-2-mp
Jednocześnie IZ RPO WM powzięła informację ze strony www w zakresie odmiennej
interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Poniżej zamieszczono link do ww. interpretacji:
https://e-prawnik.pl/interpretacje-podatkowe/0111-kdib2-3401128120171lg.html
IZ RPO WM zwraca uwagę na konieczność przeanalizowania zaistniałej sytuacji przez
Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
2. Dofinansowanie do kotłów o mniejszej mocy niż wynikająca z oceny energetycznej
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do
wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku
i będzie wynosiło:
550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
w ocenie
450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
w ocenie
400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
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W przypadku gdy mieszkaniec zaplanuje instalację kotła o mocy mniejszej niż wynika z oceny
energetycznej to do wyliczenia dofinansowania będzie brana stawka, jaka byłaby przyjęta dla
mocy z oceny np.
wynik oceny energetycznej – zalecana moc kotła to 16 kW
decyzja mieszkańca o obniżeniu mocy kotła np. 14 kW
Wyliczenie poziomu dofinansowania: 14 kW x 450 zł (a nie 500 zł)
– w tym wypadku stawka 450 zł jest przyporządkowana do mocy kotłów z grupy c) od 15 kW
do 20 kW, czyli jest właściwa dla mocy kotła obliczonej w ocenie energetycznej (16 kW) a nie
przyjętej przez mieszkańca (14 kW).
3. Kryterium oceny dochodu mieszkańca w przypadku dofinansowywania prac
termomodernizacyjnych – definicja dochodu
Dochód wyliczany jest jako średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę podpisania umowy
pomiędzy mieszkańcem i gminą.
4. Czy oceny energetyczne budynków wykonane na potrzeby pierwszych konkursów
będą nadal respektowane w przedmiotowym konkursie?
Tak. Opracowane oceny energetyczne dla budynków, które mogły być włączone do
wniosków o dofinansowanie składanych w ramach pierwszego konkursu pozostają nadal
aktualne.
5. Czy istnieje możliwość wnioskowania w aktualnym konkursie jedynie
o dofinansowanie na wymianę kotłów i instalację wewnętrzną bez uwzględniania
komponentu termomodernizacyjnego?
Tak. Zakres rzeczowy projektu zależy wyłącznie od Wnioskodawcy. We wniosku mogą być
ujęte wyłącznie budynki w których planowana jest wymiana źródła ciepła i instalacji
wewnętrznej i/lub budynki w których dodatkowo będzie przeprowadzana
termomodernizacja. Przyjęcie szczegółowych zasad dotyczących finansowania ww.
elementów projektu może być również regulowane w ramach np. regulaminów
zatwierdzanych przez Gminy.
6. Czy jest konieczność aktualizacji na potrzeby obecnego konkursu Planów
Gospodarki Niskoemisyjnej?
W przypadku jeżeli PGN były opracowywane lub aktualizowane na potrzeby kryteriów
w ramach pierwszych konkursów w Działaniu 4.4. i nie zostały do nich zgłoszone żadne
uwagi, dodatkowo jeżeli nie zaistniały żadne inne potrzeby ich zmiany to nie ma
konieczności ponownej aktualizacji dokumentu pod względem wymogów drugiego
konkursu. Np. nie ma konieczności aktualizacji PGN ze względu na wprowadzenie
dofinansowania termomodernizacji z RPO WM czy ewentualną zmianę liczby kotłów
planowany do wymiany na terenie Gminy.
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7. Czy w przedmiotowym konkursie można wymieniać stary kocioł spalający gaz na
nowoczesny kocioł, który również będzie spalać paliwo gazowe?
Zgodnie z warunkami konkursu, w ogłoszonym naborze można realizować inwestycje
polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących
paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła
energii (OZE).
Biorąc pod uwagę powyższe nie ma możliwości w przedmiotowym konkursie wymieniać
kotłów gazowych na gazowe.
8. Czy mieszkaniec może wymienić kocioł przed podpisaniem umowy
z Gminą/Miastem?
Nie może. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej Gmina nie może
zrefundować wydatków poniesionych przez mieszkańców przed dniem zwarcia umowy
pomiędzy Gminą i mieszkańcem.
9. Czy dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienie (utylizację) starego kotła
może być dokument z punktu odbioru złomu?
Tak. Ważne jest aby dokument zawierał informację, iż utylizacji został poddany stary kocioł
grzewczy.
10. Czy oszczędności powstałe w projekcie na wydatkach związanych np. z kotłami
i instalacją wewnętrzną można przeznaczyć na zwiększenie zakładanego we
wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego o dodatkowe kotły?
Zgodnie z przyjętym obecnie podejściem oszczędności powstałe na projektach są zwracane
do Instytucji Zarządzającej RPO WM i następnie przekazywane na projekty Beneficjentów
ujętych na liście rezerwowej.
11. Czy w przypadku kiedy na terenie gminy nie ma sieci gazowej oraz nie ma
możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej to czy istnieje możliwość
zamontowania na działce mieszkańca butli gazowej zasilającej kocioł gazowy? Jeśli
tak to czy można taki koszt kwalifikować w ramach instalacji wewnętrznej?
W ramach przedmiotowego konkursu istnieje taka możliwość (jako instalacja wewnętrzna).
Natomiast kwalifikować butlę można tylko w przypadku kiedy będzie ona własnością
mieszkańca. W przypadku np. dzierżawienia takiej butli przez mieszkańca nie może ona
stanowić kosztu kwalifikowanego.
12. Czy aktualizacja PGN może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie?
Tak. W ramach kosztów przygotowawczych.
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13. Czy budynek w którym mieszkają 2 rodziny, posiadające dwa odrębne źródła ciepła
można traktować jako budynek wielorodzinny (budynek bez podziału na odrębne
własności)?
Nie. Zgodnie z prawem budowlanym budynek mieszkalny jednorodzinny jest to budynek
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku. W opisanym przypadku mamy do czynienia z budynkiem
jednorodzinnym. Dotacja zatem będzie maksymalnie wynosić do 8 tys. zł do kotła oraz do
6 tys. zł do elementów instalacji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
nowego źródła ciepła.
14. Czy można łączyć dofinansowanie w ramach RPO WM z programem Gazek
przygotowanym przez PGNiG?
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent musi przestrzegać aby w przypadku
Projektu nie nastąpiło nakładanie się pomocy przyznanej w ramach RPO z innymi środkami
publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) czyli podwójne finansowanie wydatków. Do
każdego wniosku o płatność dołączane jest przez Beneficjenta oświadczenie że, „dokumenty
dotyczące wydatków kwalifikowalnych załączone do rozliczenia projektu o numerze (…)
pn.(…) dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 przedłożone do rozliczenia niniejszym wnioskiem o
płatność nie podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone
do rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójności oraz/lub dotacji z krajowych środków publicznych”.(Oświadczenie o
braku podwójnego finansowania).
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