Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako podatnik VAT

Oświadczenie
Projekt „(Po)morze nowych możliwości zawodowych”
nr RPPM.05.06.00-22-0036/17
realizowany w ramach Działania 5.6 Adaptacyjność pracowników
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Ja niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a .............................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym:..................................................................................................................................
wydanym przez: …………………………………………………........…………………………………………………………………
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego 1
oświadczam, że
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedsiębiorcy)

1. Nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. W przypadku zaistnienia przesłanek

2.
3.

umożliwiających odzyskanie tego podatku ww. przedsiębiorca zobowiązuje 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.
Jest podatnikiem 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.
Zobowiązuję się również do udostępnienia dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielenia uprawnionym
organom kontrolnym informacji umożliwiających kwalifikowalności podatku VAT.

…………………………………………………
(miejscowość, data, podpis)
Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) „Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą
na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia
lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5”.

