
1. Inwestycja zarejestrowana pod nr 732-150009/02 

Wniosek o pomoc finansow� zło�ony został przez Miasto i Gmin� Pleszew w dniu 12 
wrze�nia 2002 r.. 
Kontrolowany zło�ył Agencji o�wiadczenie dotycz�ce deklaracji zaliczenia podatku VAT 
jako kosztu kwalifikowanego z dnia 04.10.2002 r., z którego wynikało, �e beneficjent nie 
korzysta z prawa do zwrotu podatku VAT w zakresie wydatków zakwalifikowanych do 
obj�cia pomoc� finansow�. 
W dniu 06.05.2003 r. pomi�dzy Agencj� Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Warszawie i beneficjentem-Miastem i Gmin� Pleszew zawarta została umowa 
o nr: 1462/732-150009/02. 
Przedmiotem umowy była inwestycja polegaj�ca na wykonaniu kanalizacji sanitarnej z 
przykanalikami w miejscowo�ci Kowalew. 
W dniu 08.08.2003 r. kontrolowany zło�ył Agencji wniosek o płatno��, do którego zał�czył 
nast�puj�ce faktury: 

- faktura nr 04/1/05/2003 z dnia 30.05.2003 r. na kwot� 410.065,26 zł brutto 
- faktura nr 07/1/06/2003 z dnia 30.06.2003 r. na kwot� 559.859,45 zł brutto 
- faktura nr 08/07/1/03     z dnia 31.07.2003 r. na kwot� 429.803,22 zł brutto 

Wszystkie faktury wystawione zostały na rzecz beneficjenta �rodków Miasto i Gmin� 
Pleszew. 
Podmiot wskazany na w/w fakturach jako nabywca nie posiada statusu podatnika podatku od 
towarów i usług 
Podmiot uzyskała w dniu 22.12.2003 r. od Agencji pomoc finansow� w kwocie 699.863,96zł. 

Kwota     ta     stanowiła     50     %     kosztów     kwalifikowanych,     które     wyniosły 
ł�cznie 1.399.727,93 zł. 

Do kosztów kwalifikowanych inwestycji zaUczono równie� podatek VAT w wysoko�ci 
91.570,99 zł. 

Beneficjent- Miasto i Gmina Pleszew nie miał prawa do obni�enia podatku nale�nego o 
kwot� podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu wystawionych przez wykonawc� 
inwestycji, poniewa� nie był podatnikiem podatku od towarów i usług. 

Inwestycja została zako�czona i odebrana protokołem odbioru ko�cowego i przekazana do 
eksploatacji w dniu 31.07.2003 r. 
Ponadto nale�y zaznaczy�, �e zaraz po dokonanym odbiorze inwestycji przez nadzór 
budowlany i przyj�ciu �rodka trwałego do u�ytkowania dokumentem OT z dnia 
31.07.20003 r., nast�piło przekazanie w nieodpłatne u�ytkowanie dnia 08.08.2003 r. 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kowalewie Przedsi�biorstwu Komunalnemu 
Sp. z o.o. w Pleszewie. 

Podsumowuj�c, inwestycja dokonana przez beneficjenta �rodków SAPARD nie 
b�d�cego podatnikiem podatku od towarów i usług nie zwi�zana była z działalno�ci� 
opodatkowan� w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. z 1993 r.Nr 11, póz. 50 ze zm.). 


