Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Załącznik nr do wniosku o płatność

………………..………………………………………………………………
Nazwa i adres Koordynatora/Uczestnika przedsięwzięcia

……………….……………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI/BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU
VAT
1. OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT
Nie dotyczy
W
związku
z
realizacją
przedsięwzięcia
............................................
(tytuł
przedsięwzięcia)………………… o numerze ……………………… (numer wniosku o udzielenie
wsparcia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 oświadczam, iż zarówno w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
jak i po jego zakończeniu .......................... (nazwa Koordynatora/Uczestnika przedsięwzięcia)
........................................ nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu
podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane we
wniosku o udzielenie wsparcia.
Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z: …………………………………… (wskazać
uzasadnienie) ………………………
Ponadto ………………………………………........................................(nazwa Koordynatora/Uczestnika
przedsięwzięcia)................................ zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach
przedsięwzięcia ……………………………………………………………………………………(tytuł przedsięwzięcia)
.............................................................. części poniesionego podatku VAT, jeżeli w okresie
realizacji przedsięwzięcia lub w okresie trwałości, od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez
......................................(nazwa Koordynatora/Uczestnika przedsięwzięcia)............................. .
Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego.
………………………….………………………………………………..
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
składania oświadczenia)

1

2. OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT
Nie dotyczy
W związku z ubieganiem się .......................... (nazwa Koordynatora/Uczestnika
przedsięwzięcia) .......................................o przyznanie wsparcia ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn.
............................................ (tytuł przedsięwzięcia)………………… o numerze ………………………
(numer wniosku o udzielenie wsparcia) oświadczam, iż realizując powyższe przedsięwzięcie
.......................... (nazwa Koordynatora/Uczestnika przedsięwzięcia) .......................................
ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została
określona w kategorii wydatki niekwalifikowalne wniosku o udzielenie wsparcia.
Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego.

…………………………………………………………..
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
składania oświadczenia)
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