Załącznik nr 10 do Podręcznika dla pomysłodawców i innowatorów
…………………………………………………………………

……………………………

nazwa innowatora/ki prowadzącego/ą działalność gospodarczą

miejsce, data

…………………………………………………………………
adres siedziby

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAWNEJ MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
W związku z przyznaniem ………………………. (nazwa innowatora/ki) dotacji ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na
testowanie innowacji społecznej ……………………. (nazwa innowacji), ……………………… (nazwa Innowatora/ki)
oświadcza, iż ze względu na fakt, że testując innowację społeczną ……………………. (nazwa innowacji)
……………………… (nazwa innowatora/ki) ma prawną możliwość / nie ma prawnej możliwości* odzyskania
poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, wydatki związane z testowaniem innowacji.
W związku z tym koszty wydatków związane z testowaniem innowacji społecznej określone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej zostały
oszacowane w kwotach netto / brutto*.
……………………… (nazwa innowatora/ki) zobowiązuje się do poinformowania Inkubatora pomysłów o zmianie
statusu podatkowego VAT w okresie testowania innowacji, jak też 5 lat po jego zakończeniu, jeśli
będzie to miało wpływ na prawną możliwość odzyskania VAT rozliczonego w trakcie testowania.
[Opcjonalnie, w przypadku, gdy innowator/ka ma możliwość odzyskiwania podatku VAT]

Jednocześnie ………………………. (nazwa Innowatora/ki) zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach
testowanej innowacji ……………………. (nazwa innowacji) części poniesionego podatku od towarów i usług,
jeżeli w okresie do 5 lat po zakończenia testowania tej innowacji zaistnieją przesłanki umożliwiające
odzyskanie tego podatku1 przez ……………………. (nazwa Innowatora/ki)2, w terminie nie dłuższym niż 90 dni
od dnia złożenia deklaracji podatkowej VAT3.

……………………………
(podpis innowatora/ki)
* Niepotrzebne skreślić

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).
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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