
 Załącznik Nr ….. 

do umowy Nr …….. z dnia ….. 

 

OŚWIADCZENIE  O VAT  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/ pełna nazwa i adres Zleceniobiorcy/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

jest:* 

 Czynnym; 

 Zwolnionym; 

 Nie jest 

podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

____   ____  ____   ____   ____  ____   ____   ____   ____   ____ 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zwolnionym” lub „nie jest” nie ma konieczności wypełniania dalszej 

części oświadczenia. W tym przypadku ze środków pochodzących z dotacji będą pokrywane koszty kwalifikowane 

ponoszone w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT naliczonym.) 

Realizacja zadania opisanego w umowie generowała przychody opodatkowane podatkiem VAT po stronie 

Zleceniobiorcy ?* 

 Tak 

 Nie 

(Przez przychód opodatkowany podatkiem VAT należy rozumieć każdą korzyść finansową uzyskaną z tytułu 

realizacji zadania w szczególności opłaty od adresatów zadania, wymianę bezgotówkową (barter), od której 

Zleceniobiorca zobowiązany jest naliczyć podatek VAT należny). 

Niniejszym oświadczam, że:* 

 Podatek od towarów i usług jest kosztem realizacji zadania publicznego i nie będzie podlegał w żadnej 

części odliczeniu, dlatego przyznaną kwotę dotacji rozliczyłam/-łem według poniesionych kosztów 

kwalifikowanych brutto, tj. wraz z podatkiem VAT naliczonym. 

( Należy zaznaczyć w przypadku, gdy realizacja zadania nie generowała przychodów opodatkowanych 

podatkiem VAT po stronie Zleceniobiorcy.) 

 Podatek od towarów i usług związany z zakupami ponoszonymi w celu realizacji zadania publicznego jest 

możliwy do odliczenia w całości lub w części, dlatego przyznaną dotację rozliczyłam/-łem według 

poniesionych kosztów kwalifikowanych netto, tj. bez podatku VAT naliczonego w takiej części w jakiej 

będzie mi przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

(Należy zaznaczyć w przypadku, gdy realizacja zadania generowała będzie przychody opodatkowane 

podatkiem VAT po stronie Zleceniobiorcy.) 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku pojawienia się w późniejszym terminie, prawnej możliwości odliczenia 

VAT poinformuje o tym fakcie Urząd Miasta Leszno oraz dokonam zwrotu części dotacji w wysokości 

odpowiadającej części VAT, który będzie dawał prawną możliwość odliczenia. 

 

……………………, dnia …………………..                    ………………………………………………… 

/ pieczęć i podpisy osób uprawnionych                              

    do  reprezentowania Zleceniobiorcy/ 

 

* Wybrać jedną właściwą odpowiedź 


