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Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - 

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a  ………………………………………………………………………………………………………. 

     (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a   ……………………………………………………………………………………………………. 

     (adres zamieszkania) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………. 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

oświadczam, że 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa przedsiębiorcy) 

 

nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. W przypadku zaistnienia 

przesłanek umożliwiających odzyskanie tego podatku zobowiązuję się do przeznaczenia całej kwoty 

środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do przedstawienia beneficjentowi informacji dotyczących 

przeznaczenia odzyskanego podatku VAT, zgodnie z zasadami określonymi przez Beneficjenta. 

 

 

       ………………………………………………………………………… 

                   (data i podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości-  

Oświadczenie uczestnika projektu będącego płatnikiem podatku VAT 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a  ………………………………………………………………………………………………………. 
     (imię i nazwisko) 
 

zamieszkały/a   ……………………………………………………………………………………………………. 
     (adres zamieszkania) 
 

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………. 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

oświadczam, że 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa przedsiębiorcy) 

 

jest płatnikiem podatku VAT i zobowiązuję się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w 

wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą oraz do przedstawienia beneficjentowi informacji dotyczących 

przeznaczenia odzyskanego podatku VAT tj. zestawienia poniesionych wydatków w ramach 

zwróconego podatku VAT wraz z oświadczeniem o nie pokrywaniu się tych wydatków z wydatkami 

finansowanymi z wsparcia pomostowego, niezwłocznie po ich odzyskaniu i wydatkowaniu (najpóźniej 

do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej). 

Zobowiązuję się również do udostepnienia dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania 

uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności 

podatku VAT, zgodnie z zasadami określonymi przez beneficjenta. 

 

………………………………………………………………………… 

                   (data i podpis uczestnika projektu) 


