
 

  
 Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 

             ul. Łężce 23, 30-614 Kraków, 
tel. / fax: +48 12 423 66 90 

1 

 

Zał. nr 6 do Regulaminu wsparcia na dotacje 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ____________________________________________ 
(imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały/a __________________________________________________ 
(adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu / lokalu) 

 

PESEL _______________________________________________________,  

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań. 
 

W związku z ubieganiem się o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Siła 

kompetencji”, Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, oświadczam, iż prowadzona przeze 

mnie działalność gospodarcza pod nazwą: 

 

___________________________________________________________________ 

 

 Zwolniona jest (będzie) z podatku VAT (nie jest podatnikiem 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 możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

– przedsiębiorstwo jest (będzie) 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. 

 Posiada prawną możliwość odliczenia VAT, jednak nie zamierza skorzystać z tego prawa 

podczas rozliczania dotacji – rozliczenie po kwocie brutto. 

 

Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania  

Uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację wydatkowania w/w  

Środków. 

 

 

 

 

_____________________________                      _____________________________ 

Miejscowość i data                                        Czytelny podpis Uczestnika projektu 


