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Oświadczenie i podpis 

 
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym raporcie 
są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W szczególności zaś zawarte w nim 
informacje finansowe odpowiadają faktycznie zrealizowanym działaniom/inicjatywom oraz 
wydatkom poniesionym na pobyt za granicą, podróż, przygotowanie uczestników, 
wsparcie dla instytucji przyjmującej (jeśli dotyczą) oraz kosztom rzeczywistym dotyczącym 
dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku udziału osób z niepełnosprawnością lub 
z uwagi na wystąpienie siły wyższej w postaci nieprzewidzianych okoliczności związanych  
z sytuacją epidemiczną, która wynikła z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2   (jeśli 
dotyczy). 
 
Jednocześnie oświadczam, że realizując przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020  (proszę zaznaczyć 1 z 2 opcji): 
 

  nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i 
usług, którego wysokość została zawarta w budżecie przedsięwzięcia. 
  
W związku z powyższym zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach 
zrealizowanego przedsięwzięcia części poniesionego podatku od towarów i usług, 
jeżeli w okresie do 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia zaistnieją przesłanki 
umożliwiające odzyskanie tego podatku[1] przez Realizatora[2], w terminie nie 
dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej VAT[3]. 
Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji o zmianie statusu podatkowego VAT w okresie realizacji przedsięwzięcia, 
jak też 5 lat po jego zakończeniu, jeśli będzie to miało wpływ na prawną możliwość 
odzyskania VAT-u rozliczonego w przedsięwzięciu. 
Zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz 
udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających 
weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług. 
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  istnieje prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, którego 
wysokość nie została ujęta w budżecie przedsięwzięcia. 

 

 

Miejsce: ………………………………… Data: ………………………………………… 

Numer umowy finansowej:   

……………………………………................ 

Nazwa Realizatora przedsięwzięcia:  

 

 

Imię i Nazwisko prawnego przedstawiciela 

/prawnych przedstawicieli: 

 

 

………………………………………………... 
 

Podpis (zgodnie z zasadami reprezentacji): ………………………………………………... 

 

 

 

[1] Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2174). 

[2] Art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „Jeżeli podatnik 
nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o 
których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez 
dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym 
powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.” 

[3] Dotyczy deklaracji podatkowej VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tytułu 
zakupu towarów i usług poniesionych w ramach przyznanego dofinansowania. W przypadku 

niedokonania zwrotu w tym terminie, stosuje się § 13 umowy.  
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