
 
 

Wytyczne dotyczące wydatkowania wsparcia grantowego i pomostowego 
w ramach projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” 

 
 
Podatek VAT – czy mogę odzyskać podatek VAT? 
Grant -udzielany jest w kwotach brutto, z tego względu odliczenie podatku od zakupów 
sfinansowanych ze środków grantowych może zostać uznane przez instytucje kontrolne (np. 
Urząd Skarbowy) jako tzw. podwójne finansowanie (brak jest jednoznacznych regulacji w 
tym zakresie). Odradzamy odliczanie podatku VAT od zakupów grantowych – ostateczna 
decyzja należy do Uczestnika/czki. 
Finansowe wsparcie pomostowe – udzielane jest w kwotach netto, z tego względu nie ma 
przeszkód do wystąpienia o zwrot podatku VAT. Procedura oraz uprawnienia do odliczenia 
podatku VAT regulują odrębne przepisy (poza projektem). 
 
Czy wydatki finansowane ze wsparcia pomostowego lub grantowego mogę zakwalifikować 
do kosztów uzyskania przychodu? 
Wydatki finansowane ze środków publicznych nie są kwalifikowane do kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej (nie mogą obniżać podstawy opodatkowania). 
 
Rozliczenie wsparcia grantowego – wytyczne: 
Co do zasady wydatki powinny być zgodne z wykazem wydatków zawartych w biznesplanie. 
Może zdarzyć się sytuacja, że konieczne będzie dokonanie innego zakupu niż w zestawieniu 
wydatków (np. pojawi się promocja na urządzenia innego producenta, zwiększy się cena i 
przez to niemożliwy będzie zakup wskazanej liczby sztuk), w takiej sytuacji należy dokonywać 
zakupów zgodnie z zasadami gospodarności i najlepszego rezultatu w stosunku do ceny. 
Wydatki muszą być zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności. Nie ma konieczności 
zgłaszania zmian do podmiotu, z którym podpisywaliście umowę o udzielenie wsparcia 
finansowego – ocena zasadności zmian należy do Was. Musicie jednak pamiętać, że podczas 
monitorowania prowadzenia przez Was działalności będziemy sprawdzać czy jest ona 
faktycznie prowadzona.  
 
Rozliczenie wsparcia pomostowego – wytyczne: 

1. Wsparcie pomostowe rozliczane jest w kwotach netto – bez względu na Wasz status 
jako podatnika VAT (przykład: kupuję wizytówki za 123 zł brutto (VAT 23%), w 
ramach wsparcia pomostowego rozliczona zostanie kwota 100 zł netto).  

2. Wydatki muszą być zgodne z zaakceptowanym wnioskiem o wsparcie pomostowe 
(załącznik do umowy) – nie ma możliwości zmiany kwotowej ani rodzajowej 
wydatków. 



3. Podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego są dokumenty księgowe (np. faktura, 
rachunek) ze wskazanym odbiorcą – czyli prowadzoną przez Was firmę (nazwa imię i 
nazwisko, zgodnie z wpisem do CEIDG/KRS) wraz z dokumentami potwierdzającymi 
zapłatę (np. wydruk historii operacji na firmowym rachunku bankowym, wydruk 
potwierdzenia przelewu, potwierdzenie dokonania płatności gotówkowej 
potwierdzone przez wystawcę dokumentu księgowego). Rekomendujemy unikanie 
tzw. paragonów z NIPem.  

4. Wydatki za dany miesiąc wsparcia muszą być ponoszone w danym okresie 
miesięcznym (UWAGA! Jest to miesiąc liczony od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej – zwykle nie jest to miesiąc kalendarzowy!) Np. jeśli datą rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej był np. 23 lipiec 2021 to pierwszy okres 
sprawozdawczy kończy się 22 sierpnia 2021, w tym okresie muszą być poniesione tj. 
zapłacone wszystkie wydatki, które chcesz rozliczyć w ramach wsparcia 
pomostowego finansowego 

5. Datą poniesienia wydatku jest data zapłaty a nie np. zamówienia, wystawienia 
rachunku/faktury. 

6. Wydatki powinny być płacone z konta firmowego (np. kartą, blikiem, przelewem 
etc.) w całości (zapłacenie jedynie części faktury sprawia, iż dany wydatek nie może 
zostać uznany za poniesiony).  

7. Po dokonaniu ostatniego wydatku finansowanego ze wsparcia pomostowego  
(nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia okresu wydatkowania) 
przesyłacie: 
- sprawozdanie z wydatkowania wsparcia pomostowego 
- skany dokumentów księgowych 
- skany potwierdzeń zapłaty (np. wyciąg z rachunku bankowego) 
 na adres e-mailowy wskazany przez podmiot, z którym podpisywaliście umowę o 
udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.  
Wersję papierową sprawozdania dostarczysz nam po informacji o zatwierdzeniu 
sprawozdania. Sprawozdanie musi być podpisane przez Ciebie, a dokumenty 
finansowe potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

8. W przypadku, gdy w historii operacji na firmowym rachunku bankowym nie widnieje 
zapłata za rozliczany wydatek, konieczne jest przedstawienie potwierdzenia zapłaty 
wraz z wyjaśnieniem powodu dokonania płatności z pominięciem rachunku 
wskazanego w umowie. Przy rozliczaniu kolejnych transz należy załączyć historię 
operacji na firmowym rachunku bankowym za okres od ostatniego wydatku, który 
został rozliczony w poprzedniej transzy. 

9. Wasze sprawozdanie jest weryfikowane. Po zweryfikowaniu otrzymujecie informację 
o akceptacji i ewentualnym zwrocie środków.  

10. Niewydatkowane środki z miesięcznej raty wsparcia pomostowego finansowego 
zwracacie na konto bankowe podmiotu, z którym podpisywaliście umowę o 
udzielenie finansowego wsparcia pomostowego i z którego otrzymaliście ratę 
wsparcia pomostowego. Zalecany tytuł przelewu: zwrot niewykorzystanego 
wsparcia pomostowego 

11. Dokonanie zwrotu warunkuje wypłatę kolejnej raty wsparcia.  
 



Dodatkowe informacje dotyczące kategorii wydatków: 
1. Paliwo – rozliczane będzie zgodnie z przyjętą metodyką rozliczania wydatków na 

paliwo w Waszej firmie (np. ewidencja przebiegu etc.). Przy pierwszym rozliczeniu 
konieczne będzie pisemne przedstawienie metodyki rozliczania wraz z 
potwierdzeniem tytułu prawnego do środka transportu (np. dowód rejestracyjny, 
umowa użyczenia); 

2. Media, usługi telekomunikacyjne – mogą być rozliczane wyłącznie w sytuacji, kiedy 
faktura za media, usługi telekomunikacyjne wystawiona jest na Waszą działalność 
gospodarczą; 

3. Promocja –zwróćcie uwagę, by faktury były wystawione na Waszą firmę (w 
przypadku socialmedia konieczne jest konto firmowe); 

4. ZUS- konieczne jest przestawienie deklaracji złożonej do ZUS określającej wysokość 
składki ZUS oraz potwierdzenie przelewu kwoty składek  do ZUS. W przypadku, jeśli w 
kolejnych miesiącach nie ulega zmianie kwota składek dostarczasz tylko 
potwierdzenie przelewu 

5. Koszt wynajmu pomieszczeń- konieczne jest przedstawienie faktury lub rachunku za 
najem/ użyczenie pomieszczeń. Nie ma możliwości rozliczenia wydatku na podstawie 
samej umowy najmu/użyczenia. W przypadku, gdy najem jest prowadzony od osoby 
fizycznej konieczne jest przedstawienie rachunku wystawionego przez osobę fizyczną 
na rzecz Twojej firmy za najem/ użyczenie pomieszczenia. 
 

Instrukcja wypełniania sprawozdania: 
 

1. Plik pobierz ze strony internetowej https://power.mojszeftoja.pl/do-pobrania/  lub z 
e-maila i zapisz pod nazwą będącą Twoim nazwiskiem i imieniem np. 
Kowalski_Jan.xls 

2. Po zapisaniu pliku wypełnij dane w nagłówku, zwróć uwagę m.in. na poprawność dat 
okresu sprawozdawczego np. jeśli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło 
23.07.2021 , to pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od 23.07.2021 do 
22.08.2021. UWAGA! Dane należy wypełnić zgodnie z umową wsparcia 
pomostowego! 

3. Następnie wypełniasz kolumny sprawozdania – jeden dokument księgowy to jeden 
wiersz.  

4. Pamiętaj, że rodzaj wydatku musi być zgodny z wnioskiem o udzielenie finansowego 
wsparcia pomostowego. 

5. Wersję elektroniczną sprawozdania wraz ze skanami dokumentów księgowych oraz 
historią operacji na rachunku bankowym przesyłasz na adres e-mailowy wskazany 
przez podmiot, z którym podpisywałeś/aś  umowę o udzielenie finansowego wsparcia 
pomostowego. 

6. Zaakceptowane sprawozdanie drukujesz, podpisujesz, kserokopie dokumentów 
księgowych potwierdzasz za zgodność z oryginałem i dostarczasz do 3 dni roboczych 
do podmiotu, z którym podpisałeś/aś umowę o udzielenie finansowego wsparcia 
pomostowego. Im szybciej dostarczysz dokumenty, tym szybciej otrzymasz kolejną 
transzę wsparcia pomostowego finansowego. 

https://power.mojszeftoja.pl/do-pobrania/

