
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1986 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w odniesieniu 
do warunków i procedur stosowanych w celu ustalenia, czy kwoty, których nie można odzyskać, 
mają być zwracane przez państwa członkowskie w przypadku Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (1), w szczególności jego art. 30 ust. 2 akapit piąty, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 30 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 223/2014, jeżeli kwota nienależnie wypłacona 
beneficjentowi nie może być odzyskana i jest to wynikiem błędu lub zaniedbania ze strony państwa członkow
skiego, dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne za zwrot takiej kwoty do budżetu Unii. 

(2)  Kwoty, których nie można odzyskać, przedstawia się w podziale na rodzaj wydatków w dokumencie dotyczącym 
nieściągalnych należności (2) przedkładanym Komisji przez instytucję certyfikującą jako część rocznego 
zestawienia wydatków zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b) i art. 48 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 223/2014 za każdy 
rok od 2016 r. do 2025 r. włącznie. Dokument ten powinien również zawierać konkretne informacje dotyczące 
kwot, które nie powinny, zdaniem państwa członkowskiego, zostać zwrócone do budżetu Unii, w szczególności 
informacje dotyczące środków administracyjnych i prawnych zastosowanych przez państwa członkowskie w celu 
skutecznego odzyskania nieściągalnych należności. Ponieważ jednak dokument ten odnosi się do kwot 
poprzednio ujętych w poświadczonych zestawieniach wydatków składanych Komisji, należy go przedłożyć po raz 
pierwszy w 2017 r. 

(3) Zgodnie z art. 33 lit. b) i art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 potrącenia dokonane przed przedło
żeniem poświadczonego zestawienia wydatków nie mogą być uważane za kwoty odzyskane, jeżeli odnoszą się 
one do wydatków zawartych w ostatecznym wniosku o płatność okresową za dany rok obrachunkowy, 
w odniesieniu do którego przygotowywane jest zestawienie wydatków. Należy zatem wyjaśnić, że informacje 
o nieściągalnych należnościach przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia delegowanego powinny 
dotyczyć wyłącznie kwot już uwzględnionych w poświadczonym zestawieniu wydatków przedłożonym 
uprzednio Komisji. 

(4)  Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności zwrócenia nieściągalnych należności do budżetu 
Unii, państwa członkowskie powinny przedkładać wymagane informacje, na poziomie poszczególnych operacji 
i beneficjentów, przed terminem składania zestawienia wydatków ustanowionym w art. 59 ust. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (3). Zgodnie z tym powyższym przepisem powinno 
być również możliwe przesunięcie terminu składania dokumentu dotyczącego nieściągalnych należności. 
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(1) Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1. 
(2) Dodatek 4 do załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/341 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 



(5)  Należy ustanowić kryteria, które pozwolą Komisji ocenić, czy państwo członkowskie popełniło błąd lub 
dopuściło się zaniedbania, stosując środki administracyjne i prawne celem odzyskania należności. Wystąpienie 
jednego lub kilku z tych kryteriów nie powinno automatycznie oznaczać, że państwo członkowskie rzeczywiście 
popełniło błąd lub dopuściło się zaniedbania. 

(6)  W celu zachowania pewności prawa Komisja powinna zakończyć ocenę w określonym terminie, a państwa 
członkowskie powinny następnie zareagować na tę ocenę również w ustalonym terminie. Z tych samych 
powodów Komisja powinna być w stanie zakończyć ocenę, nawet jeśli państwo członkowskie nie przedstawi 
dodatkowych informacji. W przypadkach poprzedzających upadłość lub w przypadkach, gdy podejrzewa się 
nadużycie finansowe, o których mowa w art. 30 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 223/2014, terminy 
nie powinny mieć jednak zastosowania. 

(7)  Zgodnie z art. 30 ust. 2 akapit czwarty zdanie drugie rozporządzenia (UE) nr 223/2014 państwo członkowskie 
może podjąć decyzję o nieodzyskiwaniu od beneficjenta kwoty nienależnie wypłaconej na poziomie operacji 
w danym roku obrachunkowym, jeżeli kwota ta nie przekracza – bez odsetek – 250 EUR tytułem wkładu 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym („Funduszu”). W takim przypadku nie jest 
konieczne zwrócenie tej kwoty do budżetu Unii. W przypadku kwot de minimis nie będzie wymagane udzielenie 
informacji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Informacje o nieściągalnych należnościach 

1. Jeżeli zdaniem państwa członkowskiego odzyskanie kwoty nienależnie wypłaconej beneficjentowi, uprzednio ujętej 
w poświadczonym zestawieniu wydatków złożonym Komisji, jest niemożliwe, oraz gdy państwo to uzna, że kwoty tej 
nie należy zwracać do budżetu Unii, instytucja certyfikująca przedkłada Komisji wniosek o potwierdzenie tego stanu 
rzeczy. 

2. Instytucja certyfikująca przedkłada wniosek, o którym mowa w ust. 1, na poziomie poszczególnych operacji, 
w formie określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany 
danych, o którym mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 223/2014. 

3. Państwo członkowskie składa wniosek zgodnie z ust. 1 i 2 za każdy rok od 2017 r. do 2025 r. włącznie, do dnia 
15 lutego w odniesieniu do poprzednich lat obrachunkowych. Na wniosek danego państwa członkowskiego Komisja 
może w drodze wyjątku przesunąć ten termin do dnia 1 marca. 

Artykuł 2 

Warunki ustalania błędu lub zaniedbania ze strony państw członkowskich 

Na popełnienie błędu przez państwo członkowskie lub dopuszczenie się przez nie zaniedbania wskazuje spełnienie 
następujących kryteriów: 

a) państwo członkowskie nie przedstawiło opisu środków administracyjnych ani prawnych, wraz z datami, zastoso
wanych przez to państwo członkowskie w celu odzyskania danej kwoty (lub obniżenia poziomu wsparcia, 
anulowania wsparcia lub wycofania dokumentu zawierającego warunki wsparcia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014, jeżeli takie wycofanie jest przedmiotem odrębnej procedury); 

b)  państwo członkowskie nie dostarczyło kopii pierwszego ani każdego kolejnego nakazu odzyskania (ani kopii 
dokumentu w sprawie obniżenia poziomu wsparcia, anulowania wsparcia lub wycofania dokumentu zawierającego 
warunki wsparcia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014, jeżeli takie wycofanie 
jest przedmiotem odrębnej procedury); 

c)  państwo członkowskie nie poinformowało o dacie ostatniej płatności wkładu publicznego na rzecz beneficjenta danej 
operacji ani nie przedstawiło kopii dowodu tej płatności; 

d)  państwo członkowskie dokonało, po wykryciu nieprawidłowości, jednej lub kilku nienależnych płatności na rzecz 
beneficjenta w odniesieniu do części operacji, której dotyczy nieprawidłowość; 

e)  państwo członkowskie nie przesłało dokumentu w sprawie obniżenia poziomu wsparcia lub wycofania dokumentu 
zawierającego warunki wsparcia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014, jeżeli 
takie wycofanie jest przedmiotem odrębnej procedury, ani nie podjęło równorzędnej decyzji w terminie 12 miesięcy 
od wykrycia nieprawidłowości; 
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f)  państwo członkowskie nie wszczęło procedury odzyskania w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym wsparcie 
zostało ostatecznie obniżone lub anulowane (w następstwie postępowania administracyjnego lub sądowego albo za 
zgodą beneficjenta); 

g)  państwo członkowskie nie wyczerpało wszystkich możliwości odzyskania środków dostępnych w ramach krajowych 
środków prawnych i instytucjonalnych; 

h)  państwo członkowskie nie dostarczyło dokumentów związanych z postępowaniami upadłościowymi, w stosownych 
przypadkach; 

i)  państwo członkowskie nie odpowiedziało na wezwanie Komisji do udzielenia dodatkowych informacji zgodnie 
z art. 3. 

Artykuł 3 

Procedura w celu określenia, czy nieściągalna należność ma być zwrócona przez państwa 
członkowskie 

1. Na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie zgodnie z art. 1 Komisja dokonuje oceny 
każdego przypadku, aby stwierdzić, czy nieodzyskanie danej kwoty jest wynikiem błędu lub zaniedbania ze strony 
państwa członkowskiego, z należytym uwzględnieniem szczególnych okoliczności oraz ram instytucjonalnych 
i prawnych danego państwa członkowskiego. Nawet jeżeli co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 2 jest 
spełnione, Komisja może mimo to uznać, że dane państwo członkowskie nie popełniło błędu ani nie dopuściło się 
zaniedbania. 

2. Do dnia 31 maja roku, w którym zostało przedłożone zestawienie wydatków, Komisja może: 

a) wezwać państwo członkowskie na piśmie do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących środków admini
stracyjnych i prawnych stosowanych w celu odzyskania wszelkich środków unijnych nienależnie wypłaconych benefi
cjentom; lub 

b)  wezwać państwo członkowskie na piśmie do kontynuowania procedury odzyskania środków. 

Jeżeli Komisja wybrała rozwiązanie, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a), stosuje się ust. 5–8. 

3. Termin określony w ust. 2 lit. a) i b) nie stosuje się do nieprawidłowości poprzedzających upadłość ani gdy 
podejrzewa się nadużycie finansowe. 

4. Jeżeli Komisja nie działa na podstawie ust. 2 i w terminie określonym w tym ustępie, państwo członkowskie nie 
jest zobowiązane do zwrotu wkładu Unii. 

5. Państwo członkowskie przekazuje swoją odpowiedź na przesłany na podstawie ust. 2 wniosek Komisji o udzielenie 
informacji w terminie trzech miesięcy. 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie udzieli dodatkowych informacji wymaganych na podstawie ust. 2, Komisja będzie 
kontynuować swoją ocenę w oparciu o dostępne informacje. 

7. W terminie trzech miesięcy od daty otrzymania odpowiedzi od państwa członkowskiego lub w przypadku braku 
odpowiedzi w określonym terminie, jeżeli Komisja uzna, że wkład Unii powinien zostać zwrócony przez państwo 
członkowskie, informuje o tym fakcie państwo członkowskie, podając podstawę swojego wniosku oraz wzywając 
państwo członkowskie do przedstawienia uwag w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli Komisja nie działa na podstawie 
poprzedniego zdania i w terminie określonym w tym zdaniu, państwo członkowskie nie jest zobowiązane do zwrotu 
wkładu Unii. 

8. W ciągu sześciu miesięcy od terminu przesłania uwag przez państwo członkowskie określonego w ust. 7 Komisja 
kończy ocenę w oparciu o dostępne informacje oraz w przypadku podtrzymania swojego wniosku o konieczności 
zwrotu wkładu Unii przez państwo członkowskie przyjmuje odnośną decyzję. Jeżeli Komisja nie działa na podstawie 
poprzedniego zdania i w terminie określonym w tym zdaniu, państwo członkowskie nie jest zobowiązane do zwrotu 
wkładu Unii. 

Do celów obliczenia wkładu unijnego, który musi zostać zwrócony przez państwo członkowskie, zastosowanie ma 
poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego określony w planie finansowym obowiązującym 
w momencie składania wniosku. 
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Artykuł 4 

Udzielanie informacji o nieodzyskanych kwotach nieprzekraczających 250 EUR tytułem wkładu 
z Funduszu 

Jeżeli państwo członkowskie postanowi nie odzyskiwać od beneficjenta kwoty nienależnie wypłaconej na poziomie 
operacji w danym roku obrachunkowym, która to kwota nie przekracza – bez odsetek – 250 EUR tytułem wkładu 
z Funduszu, państwo to nie musi udzielać Komisji żadnych informacji na podstawie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 5 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Przekazanie informacji o nieściągalnych należnościach – program operacyjny oferujący żywność lub podstawową pomoc materialną (PO I) 

a b c d e f g h i j k l m n o p q 

Rodzaj 
wydatków (1) 

Nazwa operacji 
i numer identy

fikacyjny 
w systemie 

informa
tycznym 

Nazwa benefi
cjenta 

Data i dowód 
ostatniej płat
ności wkładu 
publicznego 

na rzecz bene
ficjenta 

w odniesieniu 
do danej 
operacji 

Rodzaj niepra
widłowości 

(do określenia 
przez państwo 
członkowskie) 

Instytucja, 
która wykryła 
nieprawidło
wość (należy 
podać nazwę 
instytucji: IZ, 

IC, IA lub 
inną bądź 

nazwę organu 
UE) 

Data wykrycia 
nieprawidło

wości (2) 

Całkowite 
wydatki zade

klarowane 
jako nieścią

galne 

Wydatki 
publiczne 

odpowiadające 
kwotom zade
klarowanym 
jako nieścią

galne 

Nieściągalna 
kwota wkładu 

Unii (3) 

Rok obra
chunkowy 
(lata obra

chunkowe), 
w którym 
(których) 

zadeklaro
wano wydatki 
odpowiadające 
nieściągalnym 

kwotom 
wkładu Unii 

Data rozpo
częcia proce
dury odzys

kania 

Kopia pierw
szego 

i każdego 
kolejnego 

nakazu odzys
kania (4) 

Data, z którą 
kwoty zostały 

uznane za 
nieściągalne 

Powód 
nieściągal

ności (5) 

W stosownych 
przypadkach, 
dokumenty 

związane 
z postępowa
niami upad
łościowymi 

Należy 
wskazać, czy 

kwoty wkładu 
Unii powinny 
zostać pokryte 
z budżetu UE 
(TAK/NIE) (6) 

<type="S" 
max

length="500" 
input="S"> 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> (7) 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> 

<type="D" 
input="M"> 
+ <ATT> 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> 

<type="D" 
input="M"> 

<type="Cu" 
input="M"> 

<type="Cu" 
input="M"> 

<type="Cu" 
input="M"> 

<type="D" 
input="S"> 

<type="D" 
input="M"> 

<ATT> <type="D" 
input="M"> 

<type="S" 
max

length="500" 
input="M"> 

<ATT> <type="B" in
put="M"> 

Pomoc tech
niczna 

Po 1                 

Po 2                 

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  

Rodzaj po
mocy mate

rialnej 1                                   

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  
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a b c d e f g h i j k l m n o p q 

Rodzaj 
wydatków (1) 

Nazwa operacji 
i numer identy

fikacyjny 
w systemie 

informa
tycznym 

Nazwa benefi
cjenta 

Data i dowód 
ostatniej płat
ności wkładu 
publicznego 

na rzecz bene
ficjenta 

w odniesieniu 
do danej 
operacji 

Rodzaj niepra
widłowości 

(do określenia 
przez państwo 
członkowskie) 

Instytucja, 
która wykryła 
nieprawidło
wość (należy 
podać nazwę 
instytucji: IZ, 

IC, IA lub 
inną bądź 

nazwę organu 
UE) 

Data wykrycia 
nieprawidło

wości (2) 

Całkowite 
wydatki zade

klarowane 
jako nieścią

galne 

Wydatki 
publiczne 

odpowiadające 
kwotom zade
klarowanym 
jako nieścią

galne 

Nieściągalna 
kwota wkładu 

Unii (3) 

Rok obra
chunkowy 
(lata obra

chunkowe), 
w którym 
(których) 

zadeklaro
wano wydatki 
odpowiadające 
nieściągalnym 

kwotom 
wkładu Unii 

Data rozpo
częcia proce
dury odzys

kania 

Kopia pierw
szego 

i każdego 
kolejnego 

nakazu odzys
kania (4) 

Data, z którą 
kwoty zostały 

uznane za 
nieściągalne 

Powód 
nieściągal

ności (5) 

W stosownych 
przypadkach, 
dokumenty 

związane 
z postępowa
niami upad
łościowymi 

Należy 
wskazać, czy 

kwoty wkładu 
Unii powinny 
zostać pokryte 
z budżetu UE 
(TAK/NIE) (6) 

Rodzaj po
mocy mate

rialnej 2                                   

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  

Rodzaj po
mocy mate

rialnej n                                   

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">             

Ogółem <type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  

(1) Zgodnie z informacjami przedstawionymi w zestawieniu wydatków, jak określono w dodatku 4 do załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/341. Dane należy przedstawić w podziale na rodzaje pomocy materialnej i ope
racje. 

(2)  Data pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w odniesieniu do danej nieprawidłowości. 
(3)  Obliczona zgodnie z poziomem współfinansowania na poziomie programu operacyjnego określonego w planie finansowym obowiązującym w momencie składania wniosku. 
(4)  Ponadto, w stosownych przypadkach, kopia dokumentu w sprawie obniżenia poziomu wsparcia/anulowania wsparcia lub wycofania dokumentu zawierającego warunki wsparcia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 

nr 223/2014. 
(5)  Należy wskazać, czy powodem nieściągalności jest upadłość beneficjenta. Jeżeli nie, należy wskazać zaistniały powód. 
(6)  W przypadku złożenia wniosku o pokrycie kwot wkładu Unii z budżetu Unii państwo członkowskie potwierdza, że wyczerpało wszelkie dostępne możliwości odzyskania środków w ramach swoich środków instytucjonalnych i prawnych. 
(7)  Objaśnienie właściwości pól: typ: N = numer, D = data, S = ciąg, Cu = waluta. B = wartość logiczna – input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system – maxlength (maksymalna długość) = maksymalna 

liczba znaków łącznie ze spacjami – ATT: Załączniki.  
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Przekazanie informacji o nieściągalnych należnościach – program operacyjny na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących (PO II) 

a b c d e f g h i j k l m n o p q 

Rodzaj 
wydatków (1) 

Nazwa operacji 
i numer identy

fikacyjny 
w systemie 

informa
tycznym 

Nazwa benefi
cjenta 

Data i dowód 
ostatniej płat
ności wkładu 
publicznego 

na rzecz bene
ficjenta 

w odniesieniu 
do danej 
operacji 

Rodzaj niepra
widłowości 

(do określenia 
przez państwo 
członkowskie) 

Instytucja, 
która wykryła 
nieprawidło
wość (należy 
podać nazwę 
instytucji: IZ, 

IC, IA lub 
inną bądź 

nazwę organu 
UE) 

Data wykrycia 
nieprawidło

wości (2) 

Całkowite 
wydatki zade

klarowane 
jako nieścią

galne 

Wydatki 
publiczne 

odpowiadające 
kwotom zade
klarowanym 
jako nieścią

galne 

Nieściągalna 
kwota wkładu 

Unii (3) 

Rok obra
chunkowy 
(lata obra

chunkowe), 
w którym 
(których) 

zadeklaro
wano wydatki 
odpowiadające 
nieściągalnym 

kwotom 
wkładu Unii 

Data rozpo
częcia proce
dury odzys

kania 

Kopia pierw
szego 

i każdego 
kolejnego 

nakazu odzys
kania (4) 

Data, z którą 
kwoty zostały 

uznane za 
nieściągalne 

Powód 
nieściągal

ności (5) 

W stosownych 
przypadkach, 
dokumenty 

związane 
z postępowa
niami upad
łościowymi 

Należy 
wskazać, czy 

kwoty wkładu 
Unii powinny 
zostać pokryte 
z budżetu UE 
(TAK/NIE) (6) 

<type="S" 
max

length="500" 
input="S"> 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> (7) 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> 

<type="D" 
input="M"> 
+ <ATT> 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> 

<type="S" 
max

length="250" 
input="M"> 

<type="D" 
input="M"> 

<type="Cu" 
input="M"> 

<type="Cu" 
input="M"> 

<type="Cu" 
input="M"> 

<type="D"" 
input="S"> 

<type="D" 
input="M"> 

<ATT> <type="D" 
input="M"> 

<type="S" 
max

length="500" 
input="M"> 

<ATT> <type="B" in
put="M"> 

Pomoc tech
niczna 

Po 1                 

Po 2                 

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  

Rodzaj dzia
łania 1                                   

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  

Rodzaj dzia
łania 2                                   

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  
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a b c d e f g h i j k l m n o p q 

Rodzaj 
wydatków (1) 

Nazwa operacji 
i numer identy

fikacyjny 
w systemie 

informa
tycznym 

Nazwa benefi
cjenta 

Data i dowód 
ostatniej płat
ności wkładu 
publicznego 

na rzecz bene
ficjenta 

w odniesieniu 
do danej 
operacji 

Rodzaj niepra
widłowości 

(do określenia 
przez państwo 
członkowskie) 

Instytucja, 
która wykryła 
nieprawidło
wość (należy 
podać nazwę 
instytucji: IZ, 

IC, IA lub 
inną bądź 

nazwę organu 
UE) 

Data wykrycia 
nieprawidło

wości (2) 

Całkowite 
wydatki zade

klarowane 
jako nieścią

galne 

Wydatki 
publiczne 

odpowiadające 
kwotom zade
klarowanym 
jako nieścią

galne 

Nieściągalna 
kwota wkładu 

Unii (3) 

Rok obra
chunkowy 
(lata obra

chunkowe), 
w którym 
(których) 

zadeklaro
wano wydatki 
odpowiadające 
nieściągalnym 

kwotom 
wkładu Unii 

Data rozpo
częcia proce
dury odzys

kania 

Kopia pierw
szego 

i każdego 
kolejnego 

nakazu odzys
kania (4) 

Data, z którą 
kwoty zostały 

uznane za 
nieściągalne 

Powód 
nieściągal

ności (5) 

W stosownych 
przypadkach, 
dokumenty 

związane 
z postępowa
niami upad
łościowymi 

Należy 
wskazać, czy 

kwoty wkładu 
Unii powinny 
zostać pokryte 
z budżetu UE 
(TAK/NIE) (6) 

Rodzaj dzia
łania n                                   

Suma 
cząstkowa 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">             

Ogółem <type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G"> 

<type="Cu" 
input="G">  

(1)  Zgodnie z informacjami przedstawionymi w zestawieniu wydatków, jak określono w dodatku 4 do załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/341. Dane należy przedstawić w podziale na rodzaje działań i operacje. 
(2)  Data pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w odniesieniu do danej nieprawidłowości. 
(3)  Obliczona zgodnie z poziomem współfinansowania na poziomie programu operacyjnego określonego w planie finansowym obowiązującym w momencie składania wniosku. 
(4)  Ponadto, w stosownych przypadkach, kopia dokumentu w sprawie obniżenia poziomu wsparcia/anulowania wsparcia lub wycofania dokumentu zawierającego warunki wsparcia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 

nr 223/2014. 
(5)  Należy wskazać, czy powodem nieściągalności jest upadłość beneficjenta. Jeżeli nie, należy wskazać zaistniały powód. 
(6)  W przypadku złożenia wniosku o pokrycie kwot wkładu Unii z budżetu Unii państwo członkowskie potwierdza, że wyczerpało wszelkie dostępne możliwości odzyskania środków w ramach swoich środków instytucjonalnych i prawnych. 
(7)  Objaśnienie właściwości pól: typ: N = numer, D = data, S = ciąg, Cu = waluta. B = wartość logiczna – input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system – maxlength (maksymalna długość) = maksymalna 

liczba znaków łącznie ze spacjami – ATT: Załączniki.   
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	ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1986 z dnia 30 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do warunków i procedur stosowanych w celu ustalenia, czy kwoty, których nie można odzyskać, mają być zwracane przez państwa członkowskie w przypadku Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

