FAQ do projektu OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ – program wspierania
przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, bez
zatrudnienia w Wielkopolsce” nr RPWP.06.03.01-30-0019/17.
1. W biznesplanie w wydatkach z dotacji wpisałam zakup telefonu Samsung Galaxy s10e,
chciałabym po namyśle jednak zakupić inny model telefonu Huawei P30 PRO (ze
względu na lepsze parametry do robienia zdjęć), w cenie wskazanej w biznesplanie (z
uwzględnieniem +-10%) oczywiście się mieszczę, czy mimo tego, że w biznesplanie
podając model telefonu z dopiskiem "lub inny o podobnych parametrach" powinnam
pisemnie wnioskować o zmianę czy mogę bez problemu dokonywać zakupu?
Jeśli mają Państwo sytuację, że w Biznesplanie wpisali w kategorii III – Opłacalność i
efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia dopisek „lub inny o podobnych parametrach”,
mogą Państwo zakupić sprzęt, który posiada parametry nie niższe niż wskazane w
biznesplanie. W takim przypadku nie jest wymagane wprowadzenie zmian, ponieważ na
etapie pisania biznesplanu przewidzieli Państwo sytuację, że np. dany model mógł wypaść z
obiegu i zastąpić go innym, lepszym. Proszę pamiętać, że w przypadku gdy oszczędności
przesuwane między pozycjami przekroczą 10% wartości, należy zgłosić zmiany w tabeli
zmian, którą Państwu przesłaliśmy.
2. Wsparcie pomostowe - pytałam podczas podpisywania umowy o termin do kiedy mamy
możliwość wykorzystania wsparcia, nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale do 16 marca
mamy tylko czas? Czyli tylko 2 tygodnie? i do 20 marca musimy przedstawić Państwu
faktury, tak? Pytam, ponieważ czytając w dokumentach dotyczących rozliczania
wsparcia pomostowego jest informacja, że do 20-go dnia miesiąca trzeba się rozliczyć
za poprzedni miesiąc, ale my otrzymaliśmy wpłaty dopiero w dniu dzisiejszym, a nie w
poprzednim miesiącu.
W związku z tym, że podpisywali Państwo umowy w różnym czasie, również środki finansowe
otrzymali Państwo w różnych terminach. Niemniej jednak, zmuszeni byliśmy przyjąć jedną
datę rozliczenia I transzy wsparcia pomostowego, stąd termin 16.03. Oznacza to, że w
terminie od dnia założenia działalności gospodarczej do dnia 16.03.2020 muszą Państwo
wydać min. 70% otrzymanej transzy, aby móc ubiegać się o kolejną wypłatę. Dokumenty
potwierdzające powyższe rozliczenie, należy dostarczyć do SENSE consulting sp. z o.o. do
dnia 20.03.2020 r., zgodnie z umową. Szczegółowy harmonogram rozliczenia poszczególnych
transz otrzymali Państwo drogą mailową 28.02.2020 r.

3. Na podpisywaniu umowy wspominała Pani, że wymagane jest udokumentowanie
minimum 70% kwoty przyznanej, aby otrzymać kolejną wypłatę pomostówki, ale pytanie
czy kolejna wypłata będzie pomniejszona o te 30%, czy dokładnie tyle ile zostało już
przyznane na cały rok?
Kolejna transza pomostówki zostanie wypłacona w pełnej wysokości.

4. Chciałabym upewnić się, czy ze wsparcia pomostowego możemy zapłacić należny
podatek dochodowy (zobowiązania publicznoprawne)? Czy dotyczy to również
należnego VATu? Nie chodzi mi o Vat za zakupione usługi, czy sprzęt, ale ten, który
naliczyłam klientowi, a teraz muszę zapłacić.
Ze wsparcia pomostowego mogą Państwa opłacić zobowiązania publicznoprawne, w tym
podatek dochodowy. Nie mogą Państwo opłacić należnego VAT.
Dodatkowo, proszę pamiętać, że środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone
w szczególności na:

a)
sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona
pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty
Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),
b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów
obowiązującego prawa,
c) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

5. Wynajmuję lokal biurowy z innymi podmiotami. Umowa jest zawarta z moim
przedsiębiorstwem i refakturuję innych w odpowiednich proporcjach. W jaki sposób
mam ująć ten koszt przy rozliczeniu wsparcia pomostowego - czy wystarczy rachunek
za najem i refaktury, które wystawiam? Czy zawsze muszę rozliczać całość faktury za
jakiś koszt czy możliwe jest finansowanie ze wsparcia pomostowego części kosztów z
jednej faktury?

Możliwe jest finansowanie ze wsparcia pomostowego części kosztów jednej faktury. Do
rozliczenia należy przedstawić fakturę i na jej opisie wskazać kwotę, którą kwalifikuje Pani do
rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego, zgodnie ze wzorem który przesłałam Państwu
28.02.2020 r.
6. Zapłaciłam także fakturę za pośrednictwo najmu - niestety było to przed otrzymaniem
od Państwa zasad rozliczenia więc faktura za to została opłacona gotówką - również
jest refakturowana - czy w tym wyjątkowym przypadku mogłaby zostać ona przez
Państwa uwzględniona jeśli dostarczę też KP od biura pośrednictwa i wystawię KW?
Możliwe jest rozliczenie powyższej faktury, należy jednak dostarczyć KW i KP oraz fakturę
odpowiednio opisaną.
7. Chcę zakupić fonty - sprzedawane są one w dolarach - rozumiem, że dokument za taki
zakup będzie musiał być oznaczony jakąś adnotacją jaki w danym dniu był kurs danej
waluty wg. NBP? Również w przypadku zakupów z dotacji będę kupować licencję na
programy Adobe, którą można nabyć jedynie w walucie Euro - tu analogicznie rozumiem, że przeliczenie będzie zgodne z obowiązującym w dniu zakupu kursem
NBP?
Zgodnie z przesłanymi do Państwa dokumentami, dokumenty dotyczące kosztów
poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia
kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze.
8. Jak mam pokryć koszty wysyłki związane z dostarczeniem rzeczy jakie zostaną
zakupione z dotacji. Na jednej FV będzie widniała kwota za zakupiony towar i koszty
wysyłki. Jak to podzielić?
Kwalifikują Państwo tylko koszty danego towaru, pozostała część jest wkładem własnym. Na
odwrocie faktury należy powyższe odpowiednio opisać, zgodnie ze wzorem, który Państwu
wysłałam.
9. Laptop wpisany w biznes plan niestety nie jest już dostępny. Na stronie 18 biznes planu
jest opisany laptop z parametrami z dopiskiem lub inny podobny. Znaleźliśmy laptop
podobny o lepszych parametrach niestety prawdopodobnie będzie on przekraczał 10 %
wartości. Różnice tą chcemy pokryć z własnych środków. Proszę o informację czy w
takim przypadku najpierw musimy Państwa prosić o zgodę na taką zmianę czy też
możemy kupić a zmiany wpisać w odpowiedni formularz.
Jeśli wskazali Państwo, że inny podobny mogą kupić to jest to dopuszczalne bez konieczności
wprowadzania zmian. Jeśli chcą Państwo pokryć różnicę zakupu laptopa o wyższych
parametrach ze środków własnych, również nie ma problemu. Jeśli chcieliby Państwo pokryć
różnicę z dotacji, wtedy należy wnioskować o zmiany.

10. Planuję udać się w celu rozwoju firmy na szkolenie spawalnicze.
Koszt szkolenia wynosi około 4 tyś zł. Nie jestem w stanie jednorazowo z pomostówki
opłacić takiego szkolenia. Proszę o pomoc w jaki sposób mam to zrobić aby było
prawidłowo.
Firma szkoleniowa może Państwu pozwolić opłacić szkolenie w ratach i wtedy kwalifikują
Państwo daną radę w okresie rozliczeniowym, w którym poniesiono płatność. Innej możliwości
niestety nie ma. Jeśli w całości będą musieli Państwo pokryć koszt, wtedy pozostałą część
muszą Państwo ponieść ze środków własnych.
11. Czy jest możliwa płatność za paliwo do samochodu w formie gotówkowej? W
miejscowości, w której mieszkam jest jedna stacja benzynowa, która posiada
konkurencyjne ceny względem innych. W celu oszczędności chciał bym dalej korzystać
z ich usług. Niestety na tej stacji płatność możliwa jest jedynie w formie gotówkowej.
Wysokość FV przy tankowaniu wynosi około 100 zł. W miesiącu w zależności od ilości
wyjazdów ilość tankowań może się wahać od 3 do 5 maksymalnie. Oczywiście wiem, że
wówczas konieczne jest posiadanie KW i KP.
Istnieje możliwość opłacania drobnych kwot gotówką, należy jednak tego unikać. Jeśli nie ma
innej możliwości, wyjątkowo dopuszczalna jest ww. forma. Proszę pamiętać, że musi Pan
posiadać KW, KP i raport kasowy.
12. Czy ze wsparcia pomostowego mogę zapłacić:
- akcyzę
- opłatę za indywidualną interpretację przepisów w Urzędzie Skarbowym
- koszty rejestracji samochodu:
- tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego
- tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, opłata ewidencyjna,
karta pojazdu, naklejka kontrolna, naklejka legalizacyjna
- podatek za samochód?
Ze wsparcia pomostowego można opłacić powyższe koszty. Niemniej jednak, proszę
pamiętać, że koszty związane ze sprowadzeniem samochodu/opłaty za samochód można
zakwalifikować tylko w przypadku, gdy samochód został zakupiony na firmę. Zalecamy
również, aby w ramach wsparcia pomostowego rozliczać w pierwszej kolejności większe
koszty typu ZUS (obligatoryjnie), obsługę prawną, obsługę księgową, koszty związane z
marketingiem, wynajmem biura.
13. Czy z pomostówki również mogę zakupić takie rzeczy jak:
- szkło/folia ochronna na telefon
- etui na telefon (w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami)
- lampka biurkowa
- podkładka na biurko pod myszkę itp.
Z pomostówki można opłacić przedmioty, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Jeśli ktoś np. z dotacji zakupił telefon to może ze wsparcia
pomostowego sfinansować szkło/folię ochronną na telefon czy etui. Jeśli ktoś prowadzi
działalność, w ramach której zmuszony jest pracować przy komputerze może zakupić
podkładkę na biuro pod myszkę. Niemniej jednak, lampka biurowa stanowi już wyposażenie
stanowiska pracy i ww. koszt nie będzie kwalifikowalny ze wsparcia pomostowego i nie
można go rozliczyć.
14. Kwota kwalifikowalna to kwota netto, a wkład własny? będzie to Vat czy wartość netto
jeśli coś jeszcze dołożyliśmy do danego zakupu?
Kwotą kwalifikowalną jest kwota netto, natomiast wkład własny jest to różnica między kwotą
brutto wykazaną na fakturze, a kwotą kwalifikowalną czyli na pewno VAT + ewentualnie
kwota, która nie została rozliczona w ramach wsparcia pomostowego.
Np. przy założeniu, że dana osoba ma przyznaną kwotę 1829 zł miesięcznie, w ramach
wsparcia pomostowego, rozlicza:
1. ZUS – 609,14 zł netto = brutto (kwota kwalifikowalna: 609,14 zł, wkład własny: 0,00 zł)

2.
doradztwo prawne – 1925 zł netto, VAT – 442,75 zł, o. 2 367,75
zł brutto (kwota kwalifikowalna: 1219,86 zł netto (bo 1829 – 609,14 = 1219,86 zł),
wkład własny 1147,89 zł, w tym VAT 442,75 zł (bo 2 367,75 – 1219,86 = 1147,89 zł)
15. Zakupiłam przedmiot przez Internet, złożyłam zamówienie, otrzymałam fakturę
proforma, zapłaciłam przelewem w tytule płatności wskazałam numer faktury proforma.
Otrzymałam przesyłkę, w której była faktura końcowa. Czy w takiej sytuacji opisuję
fakturę proforma i fakturę końcową? i dostarczam do Państwa te 2 faktury?
Tak, poprosimy o obie opisane faktury, jednak w zestawieniu wydatków (tabelka Excel) należy
wskazać tylko fakturę końcową.
16. Zakupiłem laptopa wersja home nie posiada on niestety office programów potrzebnych
do prowadzenia firmy czy można zakupić pakiet office dla domu małych firm z
pomostòwki?
Niestety, nie ma możliwości zakupienia programów komputerowych z pomostówki. Taki koszt
należało zaplanować w ramach dotacji inwestycyjnej, ponieważ oprogramowanie wpisuje się
do kategorii wydatków wartości niematerialne i prawne.
17. W związku z zakwalifikowaniem się na kurs inspektora ppoż w terminach :
Zjazd I =20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r.
Zjazd II 11 maja - 15 maja 2020 r.
uprzejmie proszę o informacje, czy mogę mieć fakturę na kwotę za cały kurs = 2200 zł
wystawiona w następujący sposób.
W miesiącu marcu 2020 r. otrzymam fakturę na całość kwoty 2200,- zł z terminem
płatności np.
do 15 kwietnia, przy czym w marcu np. 11 marca br zapłace( I ratę) 1364 zł a w kwietniu
br. zapłace reszte tj. II RATE 836 zł.
Na PRZELEWACH napisze
w marcu = I RATA 1364 zł
i w kwietniu = II RATA 836 zł
Do rozliczenia można przedstawić fakturę, która została w całości opłacona. Jedynym
wyjściem w powyższej sytuacji byłoby, aby firma wystawiła 2 faktury, w której rozbiłaby
płatność na raty.

