
 
 

 

Spotkanie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
 
 

 

 

Program szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

Szkolenie z zakresu podatku VAT 
 

Miejsce spotkania: 

Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106   

Termin spotkania: 

10 grudnia 2018 r., godz. 9:00 – 16:15 

 

Godziny Temat 

8:30 – 9:00 Rejestracja 

9:00 – 11:15 

 

I. Ramy prawne dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach UE. 

II. Zasady kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE 2014-2020: 

1. Informacje ogólne. 

2. Kwalifikowalność podatku od towarów i usług. 

3. Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług. 

4. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności podatku VAT:  

a. Zasada ogólna. 

b. Zakres podmiotowy. 

c. Wytyczne szczegółowe: 

• status podatnika VAT, 

• związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi w tym: alokacja 
bezpośrednia, alokacja pośrednia. 

5. Stanowisko Komisji Europejskiej w kwestii kwalifikowalności podatku VAT. 

11:15 – 11:30 

 

Przerwa kawowa 



 
 

 

Spotkanie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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11:30 – 13:30 

 

III. Zasady dokonywania odliczeń w podatku VAT: 

1. Przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT. 

2. Wyłączenia z prawa do odliczenia zawarte w ustawie VAT. 

3. Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych (majątkowych) w przypadku 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 

4. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu służące do wykorzystywana do 
wykonywania czynności podatkowanych lub częściowo wykorzystywane do 
czynności zwolnionych, lub częściowo wykorzystywane do działalności 
statutowej. 

IV. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: 

1. Jak ocenić czy VAT jest kwalifikowalny? 

2. Schematy kwalifikowalności VAT, ankiety i inne narzędzia pomocnicze. 

3. Interpretacja indywidualna jako instrument wykorzystywania w ocenie 
kwalifikowalności podatku VAT. 

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa 

14:00 – 16:15 

 

V. Ocena i kontrola kwalifikowalności podatku VAT: 

1. Ocena na etapie sprawdzania wniosku o dofinansowanie. 

2. Ocena na etapie sprawdzania wniosku o płatność. 

3. Ocena na etapie kontroli na miejscu. 

4. Kontrola ksiąg/ewidencji w zakresie odliczenia podatku VAT. 

5. Kontrola na zakończenie realizacji projektu. 

6. Kontrole w okresie trwałości projektu. 

7. Kontrole po zakończeniu trwałości projektu. 

8. Zmiany w sytuacji prawno - podatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po 
zakończeniu projektu. 

9. W jakim przypadku Beneficjent będzie zmuszony zwrócić otrzymaną pomoc? 

10. Korekta odliczeń podatku VAT, roczna, 5 lat, 10 lat a zwrot podatku VAT przez 
Beneficjenta. 

VI. Ryzyka związane z finansowaniem VAT w projektach UE: 

1. Niejasne przepisy. 

2. Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe w perspektywie 
finansowej 2014-2020. 

VII. Zagadnienia problematyczne/panel dyskusyjny. 

 
 


