OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
dotyczące kwalifikowalności podatku od towarów i usług w projekcie RPOWM 2014-2020 1

Reprezentując ………………………………............................................................................................................................
/nazwa Wnioskodawcy/

– Wnioskodawcę projektu pn. ………………………….………………………………......................................................................
/tytuł projektu/

…………………………………………………………………………………..…………..…………………………. (dalej: „Projekt”), który będzie
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
oświadczam, że:
1) Wnioskodawca - jako podmiot realizujący Projekt - jest/nie jest2 „podatnikiem VAT czynnym”3 w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa o VAT”);
2) przewidziane do nabycia w Projekcie towary i usługi w przyszłości będą/nie będą2 przez Wnioskodawcę
(i/lub przez Beneficjenta) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu
przepisów Ustawy o VAT;
3) planowana kwota podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją
Projektu, która będzie stanowiła wydatek kwalifikowalny w Projekcie, wynosi …………….………… PLN (słownie:
…………………………....……… …………………………………………………..………………………………………)
4) w oparciu o przepisy art. 86 ust. 1 oraz ust. 13-13a i w trybie art. 91 ust. 7-8 Ustawy o VAT, Wnioskodawca
(i/lub Beneficjent) nie zamierza skorzystać, na podstawie przepisów Ustawy o VAT, z prawa obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją
Projektu.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej
z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu karnego4

………………………….……………………
miejscowość i data
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………………………….…………………………………………….
podpis (imię i nazwisko) osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE jest składane przez Wnioskodawcę wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu wyłącznie w przypadku, gdy podatek VAT w Projekcie
będzie rozliczany, jako wydatek kwalifikowalny.
Niepotrzebne skreślić
„Podatnikiem VAT czynnym” jest podatnik, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, który został zarejestrowany w rejestrze podatników VAT
prowadzonym przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, tj. nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT albo
art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 Ustawy o VAT (nie jest „podatnikiem VAT czynnym” Wnioskodawca posiadający status „podatnika VAT zwolnionego”).
Art. 297 Kodeksu karnego:
„§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą
na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia prze bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ
na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w §1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość
dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.”

