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Załącznik nr 6  do Regulaminu Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy 

  
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT1 

W związku z ubieganiem się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Regionalny 

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" Poddziałanie 9.3.1. RPO WSL 2014-2020, oświadczam, iż 

przedsiębiorstwo społeczne prowadząc wskazaną działalnośd gospodarczą2: 

 zwolnione  jest (będzie) z podatku VAT, w związku z czym nie posiada prawnej możliwości 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot 
podatku VAT. Ze względu na powyższe koszty podatku VAT stanowią wydatek kwalifikowalny  
w Biznesplanie. Jednocześnie przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej  
w ramach prowadzonej działalności części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki 
umożliwiające odzyskanie tego podatku przez przedsiębiorstwo. 

 zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług przedsiębiorstwo 
posiada prawną możliwośd obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego – przedsiębiorstwo jest podatnikiem VAT, a zakupione przez przedsiębiorstwo 
towary i usługi wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych. Ze 
względu na powyższe koszty podatku VAT nie stanowią wydatku kwalifikowalnego w 
Biznesplanie. 

 dokonuje jednoczesnej sprzedaży towarów i usług zwolnionych z VAT oraz 
opodatkowanych VAT na zasadach ogólnych (tzw. sprzedaż mieszana). W związku z 
powyższym (zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług) koszty podatku VAT 
stanowią w Biznesplanie wydatek kwalifikowalny w ustalonej proporcji. 

 

Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania 

uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację wydatkowania w/w 

środków.  

Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności za składanie oświadczeo niezgodnych z 

prawdą.  

 

   

Miejscowośd, data  Czytelny podpis 

 

                                                           
1
 Oświadczenie może byd modyfikowane w przypadku gdy Beneficjent pomocy kwalifikuje VAT wyłącznie w odniesieniu do 

poszczególnych kategorii wydatków. 
2
 Zaznaczyd właściwe (punkt 1, 2 albo 3). 


