
 

 

Załącznik Nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu 

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT1 

_________________________ 

(miejscowość, data) 

 

Oświadczam, że realizując Projekt pod nazwą ………….……………. numer 

……………………, Beneficjent …………………………..oraz każdy inny 

zaangażowany w realizację/eksploatację Projektu podmiot: 

 nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, którego wysokość 

została zawarta w budżecie Projektu2; 

 może w części lub w całości odzyskać poniesiony koszt podatku VAT2, 

 Beneficjent korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie .…………………………. 3 

 ……………..4korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie 

………………………………………..5 

Zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części podatku VAT 

wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku 

w przyszłości, w tym po okresie realizacji Projektu. 

Jestem świadomy, iż w każdym przypadku, gdy będzie konieczność zwrotu podatku 

VAT, który stanie się kosztem niekwalifikowalnym w Projekcie, zwrot odbywać się 

będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków).  

 

Czytelne podpisy osób upoważnionych do podpisania umowy6 

                                                           
1 Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy 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, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
3 Należy wskazać podstawę prawną będącą podstawą zwolnienia Beneficjenta z VAT.  Zapis należy wykreślić 

jeśli nie dotyczy.  
4 Należy wskazać podmiot zaangażowany w realizację/eksploatację projektu. Należy wymienić wszystkie 
występujące w projekcie podmioty dodając kolejne zapisy.  
5 Należy wskazać podstawę prawną będącą podstawą zwolnienia z VAT. Zapis należy wykreślić, jeśli w Projekcie 

nie występuje podmiot/y zaangażowany/e w realizację/eksploatację projektu. 
6 W przypadku elektronicznego podpisu, należy w podpisywanym dokumencie wskazać osoby, które składają 

oświadczenie. 


