Załącznik nr 4 do umowy nr […]

_______________________________________________
Nazwa i adres jednostki

__________________________________________
(miejsce i data)

Oświadczenie Lidera Konsorcjum

dotyczące kwalifikowalności podatku VAT
W związku z decyzją o przyznaniu ....................... (nazwa Jednostki) ................. dofinansowania w
ramach programu […]: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, na realizację
Projektu ..................... (nazwa Projektu)……………….(zwanego dalej: „Projektem”)……… (nazwa
Jednostki)…….. oświadcza, że:
 nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku
VAT i w związku z tym wnioskuje o sfinansowanie poniesionego w ramach Projektu podatku VAT (z
wyłączeniem nabycia towarów i usług do których zastosowanie ma art. 86 ust 2a oraz art. 90 Ustawy z
dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054 t.j. z póź. zm.).
Przesłanki braku prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynikają
z następującego opisu stanu faktycznego/przyszłego stanu faktycznego: ……………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku
VAT, jednak nie wnioskuje oraz nie będzie w przyszłości wnioskować o sfinansowanie jakiejkolwiek
części poniesionego w ramach Projektu podatku VAT;
 ma prawną możliwość odzyskać lub odliczyć kwotę podatku VAT od nabytych w ramach Projektu
towarów i usług w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego (z wyłączeniem nabycia towarów i usług do których zastosowanie ma art.
86 ust 2a oraz art. 90 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2011 nr 177
poz. 1054 t.j. z póź. zm.).
Jednocześnie Jednostka oświadcza, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej
powiadomi o tym Fundację na rzecz Nauki Polskiej bez zbędnej zwłoki. Ponadto zobowiązuje się do
zwrotu sfinansowanego w ramach Projektu podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji Projektu lub w
okresie trwałości Projektu zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku
przez Jednostkę lub inny podmiot.
Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji
oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane
zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

……………………………
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

……………………………
(podpis i pieczęć głównego księgowego)
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