
ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ 4 – 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA 

 

ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

1. Pytanie dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej: Otóż moim (być może mylnym) 

zdaniem, Beneficjent, który chce podjąć działalność w ramach takiej operacji ( a więc jeszcze 

nie ma firmy) we wniosku zaznacza "sektor gospodarczy", bo wnioskować będzie jakby z 

poziomu tego sektora (tak więc 2 pytanie - gdzie zakwalifikować Beneficjenta) , a jeśli chodzi 

o termin podjęcia działalności (3 pytanie) - kiedy powinien ją założyć? 

Czy jeśli zakłada rozpoczęcie operacji w czerwcu 2012 (wtedy zaczyna budowę magazynu, 

zakup półek, sprzętu itd.), to czy powinien już przed podpisaniem umowy (np. wiosną 2012 

mamy podpisanie) założyć działalność, czy na dzień podpisania umowy, a może dopiero po 

podpisaniu umowy ma prawo zacząć starać się o wpis do ewidencji działalności? 

Jest o to bardzo wiele pytań, stąd moje zapytania do Pani. 

 

Odpowiedzi UMWW: Beneficjent, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą 

powinien zostać zakwalifikowany jako przedstawiciel sektora społecznego, gdyż zgodnie z 

Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dla środka 4.1 z wyłączeniem 

funkcjonowania LGR - należy zaznaczyć sektor, którego przedstawicielem jest 

wnioskodawca zgodnie ze stanem faktycznym. Wobec powyższego beneficjent, który 

zamierza rozpocząć działalność gospodarczą powinien być zakwalifikowany jako 

przedstawiciel sektora społecznego. 

Beneficjent powinien rozpocząć działalność najwcześniej w dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową – czyli może 

rozpocząć działalność jako przedsiębiorca po podpisaniu umowy. 

Kwestia zakwalifikowania podatku Vat: jeśli beneficjent rozpocznie realizację operacji jako 

osoba fizyczna, a o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystąpi przed płatnością 

końcową – wtedy gdy operacja będzie faktycznie zrealizowana (tzn. zakupi przedmioty 

określone w zestawieniu rzeczowo – finansowym) to podatek Vat będzie dla niego 

niekwalifikowany (chociaż w momencie zakupu towarów był osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej) gdyż mógł podatek Vat odzyskać występując wcześniej o wpis do 

EDG. 

Natomiast jeśli beneficjent przystąpi do realizacji operacji już po dokonaniu zgłoszenia w 

Ewidencji Działalności Gospodarczej to podatek Vat będzie dla niego niekwalifikowany gdyż 

będzie mógł go odzyskać. 

Wobec powyższego UMWW stoi na stanowisku, że dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą podatek Vat jest niekwalifikowany bez względu na moment wpisu do EDG. 


