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Pytanie nr 1: Pierwsze pytanie dotyczy Pana, który stara się o dofinansowanie w ramach operacji 

polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Beneficjent jest zainteresowany zakupem 

używanego samochodu oraz wyposażenia i urządzeń do tego pojazdu, który będzie służył do 

sprzedaży lodów(56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne). Pan nie ukrywa, iż będzie to 

działalność sezonowa i planuje w związku z realizacją operacji zatrudnić jednego pracownika na 

pełen etat. Poza sezonem ten pracownik miałby pracować w innym miejscu, tzn. beneficjent 

posiada m.in. piekarnię oraz inne stałe placówki gastronomiczne znajdujące się na terenie 

działania LGR Obra-Warta i w jednym z tych miejsc osoba zatrudniona miałaby pracować. Czy 

takie rozwiązanie jest możliwe? Jak z perspektywy UMWW ta sytuacja powinna wyglądać? 

Odpowiedz UMWW: Przedstawiony zakres operacji kwalifikuje się do wsparcia w ramach zadania 

Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa, w zakresie: działalność usługowa związana z wyżywieniem (§5 ust.1 

pkt 2 d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 października 2009 r., w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy finansowej na 

realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”). Doprecyzowania wymaga kwestia dostosowania 

samochodu do zamierzonej działalności. Na podstawie przedstawionych informacji nie można 

jednoznacznie stwierdzić czy zakup samochodu używanego w tym przypadku kwalifikuje się do 

wsparcia. 

Beneficjent może realizować operację sezonowo, jeśli jest to uzależnione od specyfiki operacji jaką 

realizuje. Niemniej powyższe powinno znaleźć odzwierciedlenie we wniosku o dofinansowanie, 

gdzie beneficjent wskaże, iż będzie realizował operację sezonowo. W odniesieniu do zachowania 

celu operacji przez 5 lat od płatności końcowej – beneficjent jest zobowiązany do zachowania celu 

przez wskazany okres.  

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 
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Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Pytanie nr 2: Kolejne pytanie dotyczy także wymienionej wyżej operacji.  Czy przy zakupie 

specjalistycznych urządzeń i sprzętu beneficjent może się starać o dofinansowanie na szkolenia  

w zakresie obsługi tych urządzeń? Jeśli tak to czy uczestnikiem może być tylko sam beneficjent 

czy zatrudnieni pracownicy też? 

Odpowiedź UMWW: Zapytanie zostało skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po 

uzyskaniu interpretacji w tym zakresie, stanowisko MRiRW zostanie niezwłocznie przekazane do 

LGR. 

 

Pytanie nr 3: Ostatnie pytanie dotyczy kwalifikowalności VAT. Czy VAT będzie kwalifikowalny dla 

lekarza rodzinnego, który ma podpisany kontrakt z NFZ? Jak wiadomo część usług medycznych 

jest zwolniona z VAT. 

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z art. 55 ust. 5 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 

27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie kwalifikuje się do uzyskania 

wsparcia z EFR „podatek od wartości dodanej, oprócz podatku od wartości dodanej 

niepodlegającego zwrotowi, jeżeli jest on rzeczywiście i ostatecznie ponoszony”. 

Ponadto wyjaśnia się, że: 

1) „podatek rzeczywiście i ostatecznie poniesiony” to podatek faktycznie zapłacony przez 

określony podmiot i ciężar ekonomiczny tego podatku nie został przerzucony na inny podmiot, 

2) „podatek niepodlegający zwrotowi” to podatek, którego w żaden prawnie dopuszczalny sposób 

nie można odzyskać (chodzi tu o możliwość odzyskania, nie zaś o faktyczne odzyskanie), tzn. 

podatek należny nie może zostać pomniejszony o podatek naliczony, nie jest możliwy jego zwrot, 

nie ma możliwości skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na odzyskaniu chociażby części 

kwoty zapłaconego wcześniej podatku, 

3) stawki podatku w oczywisty sposób przesądzają o kwocie podatku do zapłacenia; należy jednak 

pamiętać, że stawka 0% i ZW (zwolniony) oznacza, że brak jest podatku do zapłacenia (przy czym 

w przypadku stawki 0% podatek jest do odzyskania). 

 Możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać w świetle ustawy o podatku od 

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 

 W związku z powyższym, podatek od towarów i usług VAT uznaje się co do zasady za 

niekwalifikowalny w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ten jest 

(został) rzeczywiście i ostatecznie poniesiony (zgodnie z art. 55 ust . 5 lit. a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1198/2006). 



 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

 

 


