Załącznik nr 6 do uchwały Nr 46/1810/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2016 r.

Załącznik 14.2.2-6-8
wzór
Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT
TEST KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT1
Należy zaznaczyć właściwą/e odpowiedź/dzi

1)

Czy podmiot, w okresie realizacji i trwałości projektu był, jest zarejestrowany lub zamierza się
zarejestrować w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT zgodnie z przepisami prawa2?
a)

Nie
(np. zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zwolnienie ze względu na obrót na podstawie
art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) - (w przypadku zaznaczenia wyłącznie odpowiedzi „nie” podatek VAT co do zasady może
być kosztem kwalifikowalnym)

b)

Tak

c)

Nie dotyczy

W przypadku udzielania odpowiedzi „tak” na pytanie nr 1 należy udzielić odpowiedzi również na pytanie nr 2. W przypadku
udzielenia odpowiedzi „nie” na pytanie nr 1 należy pominąć pytanie nr 2, zaznaczając odpowiedź „nie dotyczy”.

2)

Czy podmiot wykorzystał/wykorzysta w okresie realizacji i trwałości projektu w sposób bezpośredni
zakupione przez niego w ramach projektu towary i usługi do wykonania czynności opodatkowanych3?
a) Tak
(podatek VAT co do zasady jest kosztem niekwalifikowalnym)

b) Nie
(podatek VAT co do zasady może być kosztem kwalifikowalnym)

c) Częściowo
(np. zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności zwolnionych od podatku VAT)

Przy czym (należy zaznaczyć właściwą/e odpowiedź/dzi):
• możliwe jest wyodrębnienie części kwoty podatku naliczonego VAT, która może podlegać
odliczeniu

1

Odpowiedzi na pytania powinien udzielić każdy podmiot składający oświadczenie w swoim imieniu.
Jest możliwe zaznaczenie odpowiedzi „tak” i „nie” w odniesieniu do pytania nr 1 (np. gdy sytuacja podmiotu w badanym okresie
ulegała/będzie ulegała zmianom).
3 tj. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, odpłatne udostępnienie powierzchni, sprzętu lub inna czynność generująca przychody.
2

• do określenia kwoty podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu niezbędne jest
obliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT
d) Nie dotyczy

OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT
Nie dotyczy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. ........... (tytuł projektu) ............ w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
oświadczam, iż ………….......... (nazwa wnioskodawcy).................. w chwili składania wniosku
o dofinansowanie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość
została określona w tabeli 1 Wydatki kwalifikowane w sekcji H.3. wniosku o dofinansowanie projektu.
Jednocześnie oświadczam, że nie są obecnie znane mi żadne przesłanki, które mogą spowodować,
że w przyszłości będzie istniała możliwość odzyskania tego podatku.
Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z: …… (należy wskazać szczegółowe uzasadnienie
z podaniem podstawy prawnej) ………………………
Ponadto zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części podatku VAT, jeżeli
zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.

................................
Data

...............................................................................
Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do składania
oświadczeń w imieniu wnioskodawcy

Załącznik 14.2.2-6-10
wzór
Załącznik nr 10.2

OŚWIADCZENIE PARTNERA PROJEKTU
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania dla projektu pt. ...... (tytuł projektu) ......
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
przez ........ (nazwa partnera)......... oświadczam, iż:
1. nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jestem objęty zakazem dostępu
do środków funduszy europejskich na podstawie przepisów, tj.
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885
z późn. zm.);
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 769);
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.),
2. nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
3. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, bądź nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego lub naprawczego,
4. nie znajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej4 (skreślić, jeśli nie dotyczy).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.

................................
Data

...............................................................................
Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do składania
oświadczeń w imieniu wnioskodawcy

4
W rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L 187 z 2014 r. str. 1) i w rozumieniu pkt 24 Wytycznych Komisji Europejskiej
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

