Załącznik nr 5 do Umowy
……………………………
……………………………
……………………………

…………………………………
Miejsce i data składania oświadczenia

(Nazwa i adres Grantobiorcy)

Oświadczenie o podatku od towarów i usług
W związku z przyznaniem ………………………..……………..………………………………………………………………………....…….
(nazwa podmiotu)

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 na rozliczenie Grantu zgodnie z umową nr:
……………………………………………...……..………… z dnia …………………………………………..……..… w ramach projektu
Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania, oświadczam, że w ramach realizacji ww. Grantu
oraz w okresie, w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (zwanej dalej ustawą) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Grantem1:
☐ Grantobiorca jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą i nie ma/nie będzie posiadał prawa
do odliczenia w całości podatku VAT, zatem wydatki są rozliczane w kwocie brutto.*
Brak prawnej i faktycznej możliwości odliczenia w całości podatku VAT wynika z:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać podstawę prawną oraz uzasadnienie )

☐ Grantobiorca jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą i ma/będzie posiadał prawo
do odliczenia w całości VAT, o którym mowa m.in. w Dziale IX ustawy, zatem wydatki są rozliczane
w kwocie netto.*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
(dodatkowo należy podać podstawę prawną i uzasadnienie)

1

Poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu (np. wstawiając „x”) należy wskazać odpowiednią informację oraz uzupełnić pole tekstowe, jeśli jest
wymagane.
* Niepotrzebne skreślić

I.

Oświadczam, że w oparciu o powyższe informacje Grantobiorca ustalił kwalifikowalność podatku VAT,
którego wysokość wpłynęła na kwotę Grantu wskazanego w Specyfikacji Innowacji.

II.

W przypadku wyboru Grantu do dofinansowania i zawarcia umowy, Grantobiorca jest świadomy,
iż w sytuacji zaistnienia przesłanki wpływającej na zmianę kwalifikowalności podatku VAT, m.in.:
 odliczenie/otrzymanie zwrotu podatku VAT,
 zmiany (zwiększenie) proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy,
 zaistnienia innych okoliczności, w których będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

kwota dofinansowania ulegnie zmniejszeniu. Ponadto Grantobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego
pisemnego poinformowania o zaistnieniu przesłanki umożliwiającej odliczenie/odzyskanie podatku VAT oraz
do zwrotu wraz z należnymi odsetkami rozliczonego podatku VAT w części stanowiącej wydatek
niekwalifikowalny.

Ja, niżej podpisany/-a, jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów Kodeksu
karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Oświadczam,
że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą
wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

……………………………………
……………………………………
podpis i pieczątka osoby reprezentującej Grantobiorcę
oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe Grantobiorcy

