LISTA SEKTORÓW WYKLUCZONYCH
Poniższa tabela zawiera listę sektorów, co do których nie będzie można uzyskać dofinansowania,
chyba że Przedsiębiorstwo zapewni rozdzielność rachunkową działalności wykluczonej od
działalności nie podlegającej wykluczeniu. Listę kodów PKD przygotowano w oparciu o przepisy:
-

-

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013
r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.,
Przedsiębiorstwo, które na dzień złożenia wniosku do Operatora, posiada w rejestrze
REGON główny lub poboczny kod PKD z sektora wykluczonego nie może otrzymać
dofinansowania na usługi rozwojowe, chyba że zapewniło rozdzielność rachunkową
działalności wykluczonej od działalności nie podlegającej wykluczeniu.

SEKTORY WYKLUCZONE
ROLNICTWO
KOD PKD

OPIS

Sektor rolnictwa obejmuje produkcję podstawową, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
artykułów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.
01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.

01.12.Z

Uprawa ryżu.

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin
bulwiastych.

01.14.Z

Uprawa trzciny cukrowej.

01.15.Z

Uprawa tytoniu.

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych.

01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.

01.21.Z

Uprawa winogron.

01.22.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

01.23.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych.
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01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów.

01.26.Z

Uprawa drzew oleistych.

01.27.Z

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do
produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, z wyłączeniem:
- uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i
wyrobów - farmaceutycznych,
- uprawy roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych,
grzybobójczych lub podobnych celów.

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich.

01.30.Z

Rozmnażanie roślin.

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego.

01.42.Z
01.43.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, z wyłączeniem produkcji nasienia
bydlęcego.
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, z wyłączeniem produkcji
nasienia ogierów.

01.44.Z

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych.

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz, z wyłączeniem:
- produkcji surowej wełny,
- produkcji nasienia kozłów i tryków.

01.46.Z

Chów i hodowla świń, z wyłączeniem produkcji nasienia knurów.

01.47.Z

Chów i hodowla drobiu, z wyłączeniem działalności wylęgarni drobiu.

01.49.Z

01.50.Z

02.10.Z

02.30.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt, z wyłączeniem:
- chowu i hodowla owadów,
- produkcji nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
- produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach
hodowlanych,
- chowu i hodowli robaków, mięczaków, w tym ślimaków niejadalnych itp. zwierząt
lądowych,
- chów i hodowlę jedwabników; produkcja kokonów jedwabników,
- produkcja sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
mieszana).
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem
pozyskiwania produktów leśnych, z wyłączeniem:
- ochrony lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z
gaszeniem pożarów w lasach,
- przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach
realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
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SEKTORY WYKLUCZONE
RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA
KOD PKD

OPIS

Sektor rybołówstwa i akwakultury obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i
przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi.
03.11.Z
Rybołówstwo w wodach morskich, z wyłączeniem:
- wielorybnictwa,
- pozyskiwania (poławiania, wydobywania) pozostałych produktów i organizmów
znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,
- działalności usługowej związanej z połowem ryb na oceanach, morzach i w
wewnętrznych wodach morskich.
03.12.Z
Rybołówstwo w wodach śródlądowych, z wyłączeniem:
- połowów pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
- pozyskiwania surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
- działalności usługowej związanej z połowem ryb w wodach śródlądowych.
03.21.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, z
wyłączeniem:
- chowu i hodowli morskich ryb ozdobnych,
- chowu i hodowli szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich.
03.22.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach
śródlądowych, z wyłączeniem:
- chowu i hodowli ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,
− działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków,
mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach
śródlądowych.
10.20.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, z wyłączeniem:
- obróbki wodorostów.
10.41.Z
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie produkcji olejów z
ryb.
10.73.Z
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych,
które zawierają w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych
bezkręgowców wodnych.
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ROZDZIELNOŚĆ RACHUNKOWA
na działalność związaną z sektorami wykluczonymi
z możliwości uzyskania pomocy publicznej / pomocy de minimis

Podstawa prawna:
 art. 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
Przedsiębiorstwo, które na dzień złożenia wniosku do Operatora, prowadzi działalność w ramach
sektora wykluczonego nie może otrzymać dofinansowania na usługi rozwojowe, chyba że zapewni
rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, przynajmniej przez 3 zamknięte lata
obrachunkowe wstecz od daty złożenia wniosku do Operatora lub od momentu rozpoczęcia
prowadzenia działalności wykluczonej.
Celem zapewnienia rozdzielności rachunkowej jest uniemożliwienie przeniesienia korzyści
wynikających z uzyskanej pomocy de minimis na działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo w
sektorze wykluczonym.
Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej
ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów
na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także
określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn.zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod
przypisywania kosztów i przychodów.

Podział przedsiębiorstw na względu na
sposób prowadzenia księgowości

Przedsiębiorcy
prowadzący pełną
księgowość

Przedsiebiorcy NIE
prowadzący pełnej
księgowości
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Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość i sporządzający sprawozdania
finansowe (pełna księgowość prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości)
Przedsiębiorstwo może dokonać wyodrębnienia ewidencji księgowej działalności podlegającej
wykluczeniu w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych poprzez
odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na:
 wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych,
analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z daną
działalnością
lub
 wprowadzeniu w systemie księgowym wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich
transakcji związanych z daną działalnością.
Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy
rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub
rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje
związane z daną działalnością. Programy finansowo-księgowe zazwyczaj posiadają funkcje
oznaczania operacji księgowych tzw. cechami, znacznikami, itp. Jeżeli program księgowy daje
możliwość takiego oznaczania (wyodrębniania) operacji jednocześnie pozwala na sporządzanie
wydruków (w tym zwłaszcza zapisów na kontach księgowych) zarówno wszystkich zapisów
księgowych jak i zapisów dotyczących tylko wybranych, odpowiednio oznaczonych operacji, to taka
ewidencja spełnia warunki określone w przepisach unijnych. Używanie takiego kodu księgowego
w bardzo istotny sposób upraszcza ewidencję, dając jednoczenie efekt taki sam jak stosowanie
kont analitycznych, czy pozabilansowych. W trakcie księgowania operacji, przed wydaniem
polecenia „zaksięguj” można wydać polecenie „oznacz kodem” (cechą, znacznikiem). Podczas
oglądania dokumentu w systemie, ale również na różnego rodzaju wydrukach (zapisy na koncie
księgowym, dziennik księgowań itp.) przy dokumencie pojawia się odpowiednie oznaczenie.
Można również wydać polecenie aby system pokazał i wydrukował tylko pozycje oznaczone
odpowiednim symbolem (kodem). Oczywiście takim samym kodem należy w takiej sytuacji
oznaczyć sam dokument. Ponieważ jednak metoda ta jest stosowana w ramach funkcjonującego
systemu księgowego, wymaga ona usankcjonowania poprzez szczegółowe opisanie jej w polityce
rachunkowości.
lub
 wprowadzeniu poza systemem księgowym wyodrębnionego kodu księgowego.
Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy
rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub
rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje
związane z daną działalnością. Metoda ta nie powoduje konieczności wprowadzania jakichkolwiek
zmian w funkcjonującym systemie księgowym. Oznaczanie i ewidencjonowanie dokumentów
odbywa się poza tym systemem. Niemniej jednak w polityce rachunkowości należy wpisać
informację o tym sposobie ewidencji pozaksięgowej.

Przedsiębiorcy NIE prowadzący pełnej księgowości
Wymóg zapewnienia wyodrębnionej ewidencji może być spełniony poprzez zapewnienie dla danej
działalności odrębnej podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).
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