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Informacja INTERREG: Dostawy i usługi przy powi ązaniach 

Powiązania między podmiotami mogą być zarówno natury prawnej i ekonomicznej, jak 
również personalnej lub organizacyjnej. Do określenia pojęcia powiązania ekonomicznego i 
prawnego stosuje się artykuł 1 załącznika do zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącego 
definicji MŚP z dnia 06.05.2003 (Dz.urz. nr L 124 z dnia 20.05.2003, str. 36 i kolejne). 
Informacja "Definicja MŚP Unii Europejskiej" dostępna jest na stronie www.interregva-bb-
pl.eu. W przypadku niemieckich partnerów projektu powiązania personalne można określić 
na podstawie definicji "członka rodziny" ujętej w § 15 ordynacji podatkowej, natomiast w 
przypadku polskich partnerów projektu na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Powiązanie organizacyjne ma natomiast miejsce wówczas, kiedy między 
zleceniodawcą i zleceniobiorcą zachodzi powiązanie pracowniczo-służbowe lub korporacyjne 
w postaci osób fizycznych lub prawnych. 

Zamówienia na dostawy i usługi realizowane przez powiązane podmioty trzecie i udzielone 
zgodnie z przepisami bez przeprowadzenia formalnego postępowania w formie przetargu 
nieograniczonego lub procedury otwartej są kwalifikowane w ramach cen rynkowych 
wyłącznie po cenie kosztów własnych (bez narzutów). W przypadku usług dostawczych w 
miejsce ceny po kosztach własnych stosuje się tylko cenę nabycia wraz z kosztami 
ubocznymi (bez narzutów). Ustalenie ceny po kosztach własnych, względnie ceny nabycia z 
kosztami ubocznymi (bez narzutów) musi opierać się na zrozumiałych kalkulacjach i/lub 
fakturach, względnie dokumentach równoważnych. 

W przypadku rozliczania dostaw i usług realizowanych przez powiązane podmioty trzecie 
należy potwierdzić w raportach partnerów projektu, iż właściwe pozycje zostały oznaczone w 
Zestawieniu wydatków w kolumnie Uwagi skrótem "LLV". Jeśli zamówienia na dostawy i 
usługi realizowane przez powiązane podmioty trzecie zostały udzielone zgodnie z przepisami 
bez przeprowadzenia formalnego postępowania w formie przetargu nieograniczonego lub 
procedury otwartej, partner projektu musi potwierdzić w załączniku nr 11 do swojego raportu, 
iż  

- te usługi i dostawy zostały rozliczone w ramach cen rynkowych wyłącznie po cenie 
kosztów własnych (bez narzutów), względnie - w przypadku usług czysto dostawczych -  
po cenie nabycia wraz z kosztami ubocznymi (bez narzutów), oraz iż 

- ustalenie ceny po kosztach własnych, względnie ceny nabycia z kosztami ubocznymi 
(bez narzutów) opiera się na zrozumiałych kalkulacjach i/lub fakturach, względnie 
równoważnych dokumentach powiązanych podmiotów trzecich za realizowane przez nie 
dostawy i usługi. 

 

Na żądanie instytucji uprawnionych do kontroli wydatków należy przedłożyć kalkulacje i/lub 
dokumenty stanowiące  podstawę naliczania w/w cen. 

 


