zaza

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny
kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IR1
Nazwa jednostki:
Nr wniosku:
Tytuł projektu:
Lp
1.

Pytanie
Jaki jest status prawny podmiotu?

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie
mająca osobowości prawnej
(jaka?)

inny (jaki?)

2.

Czy wnioskodawca prowadzi działalność:

odpłatną (realizowanie zysku,
marży itp.),

nieodpłatną (jakie są źródła
finansowania, np. składki
członkowskie, dotacje
budżetowe, darowizny, inne)?

3.

Czy wnioskodawca jest zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców KRS albo ewidencji działalności
gospodarczej CEIDG jako podmiot prowadzący
działalność gospodarczą?
Czy wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o
VAT?
Jeżeli TAK, to od kiedy wnioskodawca ją prowadzi i
na czym ona polega?
Jeżeli NIE, to co decyduje o wyłączeniu z kręgu
podatników (jaki rodzaj działalności wykonuje
wnioskodawca)?

4.

Czy wnioskodawca jest zarejestrowanym
podatnikiem VAT w urzędzie skarbowym? Jeśli
TAK to czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny czy podatnik VAT zwolniony?

5.

Czy zakupy (wydatki) objęte wnioskiem o
dofinansowanie są związane ze sprzedażą (z
uwzględnieniem przyszłego stanu faktycznego)
podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
Jeżeli NIE, proszę opisać dlaczego związek nie
występuje?

6.

Czy wnioskodawca objęty jest zwolnieniem
podmiotowym w rozumieniu podatku VAT?
(zwolnienie ze względu na kwotę obrotu)

TAK

NIE

Uwagi/wyjaśnienia

W przypadku projektów realizowanych w ramach umowy konsorcjum Ankietę dla wnioskodawcy wypełnianej
na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IR powinien wypełnić Lider Konsorcjum
oraz każdy z Konsorcjantów z osobna.
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Lp

Pytanie

7.

Czy wnioskodawca jest podatnikiem VAT
korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego
(czynności wykonywane przez wnioskodawcę są
objęte zwolnieniem przedmiotowym)? Jeśli TAK, to
jakie to są czynności oraz czy nabycia objęte
wnioskiem o dofinansowanie są związane z
wykonywaniem czynności zwolnionych
przedmiotowo z opodatkowania VAT?

8.

Czy wnioskodawca wykonuje czynności
opodatkowane VAT i zwolnione przedmiotowo?
Jeżeli TAK to czy nabycia objęte wnioskiem o
dofinansowanie związane są zarówno z
wykonywaniem przez podatnika czynności
opodatkowanych VAT, jak również czynności
zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT?

9.

Czy wnioskodawca składał lub zamierza składać
wnioski o interpretację prawa podatkowego do
organów podatkowych (obecnie Ministra Finansów)
w zakresie podatku od towarów i usług w
przedmiocie:

definicji podatnika podatku VAT

zakresu czynności podlegających
opodatkowaniu

prawa do odliczenia podatku
naliczonego

zakresu stosowania zwolnienia w
podatku od towarów i usług?
Jeśli TAK, proszę wskazać, kiedy wniosek był
złożony, na jakim etapie jest jego rozpatrywanie lub
jaka była interpretacja organu podatkowego?

Sporządził:
Data sporządzenia:
………………………………….
(Podpis osoby upoważnionej)

TAK

NIE

Uwagi/wyjaśnienia

