Informacja o sposobie wypełniania formularzy dyspozycji polecenia przelewu w
ramach PROW 2014-2020 (PROW2)
I.

Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy zbiorczej dyspozycji polecenia przelewu prosimy
o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Postępowanie zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi ułatwi
Państwu sprawne przygotowanie dokumentów.

II.

Instrukcja wypełniania poszczególnych części arkuszy

Po otwarciu pliku o nazwie: dyspozycja polecenia przelewu, zbiorcza dyspozycja polecenia przelewu,
dyspozycja polecenia przelewu bez faktury
prosimy o włączenie funkcji Makra klikając w polu Włącz zawartość. Polecenie jest wyświetlane na żółtym
pasku nad formularzem zbiorczej dyspozycji. Włączenie funkcji Makra zapewni prawidłową
funkcjonalność formularza.
W przypadku pominięcia tej funkcji system będzie generował komunikaty o błędach.
Zalecamy poruszanie się po polach formularza klawiszem Tab.

III.

Dyspozycja polecenia przelewu/Zbiorcza dyspozycja przelewu

Jako pierwszy w kolejności prosimy wypełnić arkusz dotyczący płatności ze środków własnych w polach:
1. Nazwa i adres Pożyczkobiorcy – wiersz 2.
2. Numer umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie – wiersz 4, kolumna F.
3. Udział procentowy środków własnych (zgodnie z umową przyznania pomocy) – wiersz 5, kolumna F.
4. Numer rachunku środków własnych (26-znakowy numer rachunku NRB) – wiersz 6, kolumna F.
5. Kwota przelewu środków własnych – kwota cyframi, wyrażona w złotych z podaniem z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku – kolumna C.
6. Numer rachunku Odbiorcy - 26-znakowy numer rachunku NRB – kolumna D.
7. Nazwa i adres Odbiorcy - kolumna E.
8. Tytuł przelewu/Nr faktury/Nr dokumentu księgowego - kolumna F
kwoty wynikające z faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej
przedkładanego do zapłaty - kwota cyframi wyrażona w złotych z podaniem z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku:
9. Kwota netto faktury/dokumentu księgowego – kolumna G.
10. Podatek VAT faktury/dokumentu księgowego –kolumna H.
11. Kwota brutto faktury/dokumentu księgowego -– kolumna I.
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Następnie należy przejść do arkusza dotyczącego płatności ze środków pożyczki i uzupełnić tam pola:
1. Udział procentowy EFFROW – wiersz 5, kolumna F.
2. Numer rachunku pożyczki (26-znakowy numer rachunku NRB) – wiesz 6, kolumna F.
3. Kwota przelewu środków pożyczki – kwota cyframi wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku – kolumna C.
4. Tytuł przelewu - kolumna F, z uwzględnieniem uwag dotyczących płatności MPP (poniżej).

Uwagi dotyczące dyspozycji składanych w ramach MPP:

a) W przypadku, gdy kwota VAT stanowi koszt kwalifikowalny, podział kwoty VAT powinien odpowiadać
proporcji podziału kwoty brutto faktury oraz:
 wskazywana w tytule przelewu, ze środków własnych, kwota VAT nie może być mniejsza niż kwota
odpowiadająca procentowemu udziałowi środków własnych,
 wskazywana w tytule przelewu, ze środków pożyczki, kwota VAT nie może być większa niż kwota
odpowiadająca procentowemu udziałowi środków pożyczki, z odcięciem po drugim miejscu po
przecinku,
b) W przypadku, gdy kwota VAT stanowi koszt niekwalifikowalny:
 wskazywana w tytule przelewu ze środków własnych kwota VAT powinna być równa kwocie VAT
z faktury,
 w tytule przelewu ze środków pożyczki należy zastosować opis jak do przelewu standardowego.

UWAGA! w przypadku dokonywania płatności za otrzymane faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności (MPP) w tytule przelewu, należy wpisywać:
1) Kwotę VAT – po słowie kluczowym /VAT/,
2) Identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy– po słowie kluczowym /IDC/,
3) Numer faktury – po słowie kluczowym /INV/,
4) dowolny tekst - nie dłuższy niż 33 znaki – po słowie kluczowym TXT/,
(przykład: /VAT/1234567890,23/IDC/12315678901231/INV/123456789012/TXT/abcdef).
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IV.

Dyspozycja polecenia przelewu – wskaźnik finansowania 100%

Arkusz prosimy wypełnić w polach:
1

Nazwa i adres Pożyczkobiorcy – wiersz 2.

2

Numer umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie – wiersz 4, kolumna F.

3

Numer rachunku pożyczki (26-znakowy numer rachunku NRB) – wiersz 6, kolumna F.

4

Kwota przelewu środków pożyczki – kwota cyframi, wyrażona w złotych z podaniem z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku – kolumna C.

5

Numer rachunku Odbiorcy - 26-znakowy numer rachunku NRB – kolumna D.

6

Nazwa i adres Odbiorcy - kolumna E.

7

Tytuł przelewu/Nr faktury/Nr dokumentu księgowego - kolumna F

kwoty wynikające z faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej
przedkładanego do zapłaty - kwota cyframi wyrażona w złotych z podaniem z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku:
8

Kwota netto faktury/dokumentu księgowego – kolumna G.

9

Podatek VAT faktury/dokumentu księgowego –kolumna H.

10 Kwota brutto faktury/dokumentu księgowego -– kolumna I.
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V.

Dyspozycja polecenia przelewu bez faktury - projekty grantowe/płatności bez
faktur(bez dokumentów księgowych)

Jako pierwszy w kolejności prosimy wypełnić arkusz dotyczący płatności ze środków własnych w polach:
1. Nazwa i adres Pożyczkobiorcy – wiersz 2.
2. Numer umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie – wiersz 4, kolumna F.
3. Numer umowy o przyznaniu pomocy – wiersz 5, kolumna F.
4. Udział procentowy środków własnych (zgodnie z umową przyznania pomocy) – wiersz 6, kolumna F.
5. Numer rachunku środków własnych (26-znakowy numer rachunku NRB) – wiersz 7, kolumna F.
6. Kwota przelewu środków własnych kwota cyframi, wyrażona w złotych z podaniem z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku – kolumna C.
7. Tytuł przelewu - kolumna E.
8. Numer rachunku grantobiorcy/odbiorcy środków - kolumna F.
9. Nazwa i adres grantobiorcy/odbiorcy środków - kolumna G.
10. Numer umowy o powierzenie grantu– kolumna H.

Następnie należy przejść do arkusza dotyczącego płatności ze środków pożyczki i uzupełnić tam pola:
1. Udział procentowy EFRROW (zgodnie z umową przyznania pomocy) – wiersz 6, kolumna F
2. Numer rachunku pożyczki (26-znakowy numer rachunku NRB) – wiersz 7, kolumna F.
3. Kwota przelewu środków pożyczki - kwota cyframi wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku – kolumna C.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkami Pożyczkobiorcy
W polu należy przystawić pieczęć firmową (jeżeli używana) i złożyć podpisy pod pieczęciami
funkcyjnymi/imiennymi.
Jeżeli reprezentant nie posiada pieczęci funkcyjnej/imiennej składa podpis wraz z czytelnie wpisanym
pełnym imieniem i nazwiskiem.

Poniżej przykłady wypełnienia dyspozycji w przypadku płatności MPP.
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Przykład 1 - Dyspozycja polecenia przelewu / Zbiorcza dyspozycja polecenia przelewu

dyspozycja polecenia przelewu z rachunku środków własnych

dyspozycja polecenia przelewu z rachunku środków pożyczki
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Przykład 1a
Dyspozycja polecenia przelewu

dyspozycja polecenia przelewu z rachunku środków pożyczki – wskaźnik finansowania 100%
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Przykład 2 - Dyspozycja polecenia przelewu bez faktury
a) Projekty grantowe
dyspozycja polecenia przelewu z rachunku środków własnych

dyspozycja polecenia przelewu z rachunku środków pożyczki
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b) Projekty niegrantowe
dyspozycja polecenia przelewu z rachunku środków własnych

dyspozycja polecenia przelewu z rachunku środków pożyczki

Strona 8 z 8

