…………….…………
(miejscowość, data)

Imię Nazwisko/Nazwa………………………………………
Adres wnioskodawcy……………………………………….
PESEL:……………………………………………………….
NIP:…………………………………………………………..
REGON:……………………………………………………..

OŚWIADCZENIE1
W związku ze składanym wnioskiem pożyczkowym w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania
Przedsiębiorczości realizującym zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka na
Modernizację Nieruchomości w ramach Projektu „ Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów
inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim” Działanie III.4 „Rozwój otoczenia
biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oświadczam, że na
dzień:
- złożenia wniosku pożyczkowego*,
- przedstawienia rozliczenia z wykorzystania środków pożyczki*
nie jestem podatnikiem VAT
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej i uzyskania statusu
podatnika VAT, nie będę starać się odzyskać w żaden sposób poniesionego, w związku z zakupami ze środków
pożyczki, kosztu podatku VAT.

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.

…………………………
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
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Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców nie będących podatnikami VAT.

…………….…………
Imię Nazwisko/Nazwa………………………………………
Adres wnioskodawcy……………………………………….
PESEL:……………………………………………………….
NIP:…………………………………………………………..
REGON:……………………………………………………..

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE2
W związku ze składanym wnioskiem pożyczkowym w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania
Przedsiębiorczości niniejszym oświadczam, że jestem podatnikiem VAT, zarejestrowanym we właściwym
dla siebie urzędzie skarbowym, lecz w związku z zakupami ze środków pożyczki w ramach Instrumentu
Finansowego – Pożyczka na Modernizację Nieruchomości w ramach Projektu „ Wsparcie przedsiębiorczości
poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”
Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013, nie będę korzystał/a z prawa do odliczenia poniesionego kosztu podatku VAT.
Brak korzystania z prawa do odliczenia wynika z następujących okoliczności:
1. wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny we
właściwym dla siebie urzędzie skarbowym
 TAK
 NIE
2. wnioskodawca jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym
jako podatnik VAT zwolniony
 TAK
 NIE
3. wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte pożyczką związane
są z czynnościami zwolnionymi przedmiotowo z opodatkowania VAT
 TAK
 NIE
4. wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT
 TAK
 NIE
2

Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców będących podatnikami VAT, nie korzystającymi z prawa do
odliczenia w zakresie nabyć objętych wnioskiem o pożyczkę.

5. wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego
 TAK
 NIE
6. zachodzą inne przyczyny
 TAK3
 NIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej, nie będę starać się
odzyskać w żaden sposób poniesionego, w związku z zakupami ze środków pożyczki, kosztu podatku VAT.

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.

………………………………………
(czytelny podpis)
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Jeżeli o braku prawa do odliczenia VAT decydują inne przyczyny niż wymienione w pkt 1 - 5, to należy je opisać.

