






Strona 1 z 81
Załącznik nr ... do Umowy – Oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług składane wraz z wnioskiem o płatność końcową

…………………………………….					……………………………..
Nazwa i adres Beneficjenta							(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ  Dotyczy projektów, w których podatek od towarów i usług został uznany za wydatek kwalifikowalny. Jeżeli Beneficjent upoważnił partnera lub inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wraz ze swoim oświadczeniem Beneficjent jest zobowiązany załączyć oświadczenia złożone osobno przez każdy z tych podmiotów według wzoru znajdującego się poniżej.
* należy usunąć niewłaściwą nazwę Funduszu

W imieniu ……….………(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny)……………, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Funduszu Spójności* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację Projektu ……………….(nazwa i numer Projektu) ………………. oświadczam, że rozliczony w Projekcie podatek od towarów i usług (dalej VAT) oraz VAT uwzględniony we wniosku o płatność końcową może być uznany za wydatek kwalifikowalny ponieważ Beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w Projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji Projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nadal nie przysługuje prawo (tj. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 
Jednocześnie ……….………(nazwa Beneficjenta)…………… zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta lub jakikolwiek inny podmiot zaangażowany w Projekt lub wykorzystujący efekty Projektu.

……….………(nazwa Beneficjenta)……………zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT, co najmniej do końca okresu trwałości Projektu o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile przepisy szczegółowe o VAT nie stanowią inaczej.


…………………………………………………………….
							(podpis osoby uprawnionej i pieczęć)

…………………………………….					……………………………..
Nazwa i adres partnera lub podmiotu					(miejsce i data)
upoważnionego do ponoszenia
wydatków kwalifikowalnych

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ  Oświadczenie składane przez partnera lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.
* należy usunąć niewłaściwą nazwę Funduszu

W imieniu ………...(nazwa partnera lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych)……….…, w związku z przyznaniem ……….………(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny)…………… dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Funduszu Spójności* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację Projektu ……………….(nazwa i numer Projektu) ……………… oświadczam, że w odniesieniu do rozliczonego w Projekcie podatku od towarów i usług (dalej VAT) oraz VAT uwzględnionego we wniosku o płatność końcową Beneficjenta, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym ………...(nazwa partnera lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych)……….… nadal nie przysługuje prawo (tj. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.
Jednocześnie ......…(nazwa partnera lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych)………. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania ……….………(nazwa Instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie)…………… o nabyciu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT oraz o wszelkich okolicznościach mogących wskazywać na istnienie prawnych możliwości odzyskania tego podatku przez Beneficjenta lub jakikolwiek inny podmiot zaangażowany w Projekt lub wykorzystujący efekty realizacji Projektu.

......…(nazwa partnera lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych)………. zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT, co najmniej do końca okresu trwałości Projektu o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile przepisy szczegółowe o VAT nie stanowią inaczej.

…………………………………………………………….
							(podpis osoby uprawnionej i pieczęć)

