
Załącznik do Umowy pożyczki

Lp. Nr dokumentu**

Wartość 

netto/brutto*** 

dokumentu w PLN

Data 

wystawienia 

dokumentu

Sposób 

zapłaty 

(gotówka/ 

przelew/ 

pobranie)

Data 

zapłaty**** 
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RAZEM 0,00

(TAK/NIE)*

Sprawozdanie częściowe/końcowe* z rozliczenia pożyczki

Nr umowy pożyczki

Cel pożyczki

Kwota pożyczki

Nazwa Pożyczkobiorcy

Czy Pożyczkobiorcy przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia podatku od towarów i usług (VAT)?***

…………………………………………………

(podpis / parafka)

Termin realizacji (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr)



Miejscowość, data
Pieczątka i podpisy osób reprezentujących 

Pożyczkobiorcę

** Wszystkie koszty muszą być udokumentowane oryginałami dowodów księgowych (faktura lub dokument równoważny w

rozumieniu przepisów prawa krajowego), które po opieczętowaniu i sporządzeniu kopii za zgodność z oryginałem przez

pracownika WARP, zostaną zwrócone Pożyczkobiorcy. Wraz z oryginałami dowodów księgowych należy przedłożyć oryginały

potwierdzeń dokonania zapłaty.      

*** Pożyczki są rozliczane w kwotach netto, jeżeli Pożyczkobiorcy przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia podatku od

towarów i usług (VAT). 

**** W przypadku dokonywania płatności przez WARP oraz przysługującego Pożyczkobiorcy prawa zwrotu lub odliczenia

podatku od towarów i usług (VAT), należy wpisać datę zapłaty należnego podatku. Dodatkowo należy przedłożyć oryginał

dokumentu potwierdzającego opłacenie należnego podatku VAT oraz dyspozycję przelewu środków. 

Oświadczam(y), iż w trakcie realizacji projektu dot. umowy pożyczki, nie nastąpiło nakładanie się pożyczki z finansowaniem

przyznawanym z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, innych funduszy, programów, środków i

instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Oświadczam(y), iż wszystkie przedstawione do rozliczenia umowy pożyczki dowody księgowe (faktury lub dokumenty

równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego) zostały zapłacone, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z

rozliczenia pożyczki.

UWAGA: w przypadku zakupu środka transportu, podlegającego rejestracji, konieczne jest dostarczenie kopii dowodu

rejestracyjnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Pożyczkobiorcę oraz dodatkowo w przypadku osoby/osób

fizycznej/ych prowadzącej/ych działalność gospodarczą należy przedłożyć ewidencję środków trwałych.

* Niewłaściwe skreślić.  

Miejscowość, data
Pieczątka i podpisy osób reprezentujących 

Pożyczkobiorcę


