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Prohlašuji, že na výše jmenovaném projektu bude u přijatých zdanitelných plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatňován                              nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.
Formulář EO
verze: 3.00 – 18. 10. 2021
Prohlašuji, že VUT v Brně je plným či částečným vlastníkem výsledků projektu dle (např. smlouvy, dokumentu, zákona č. 130/2002 Sb.) :
a budu schopen prokázat využití těchto výsledků k ekonomické činnosti.
Nárok na odpočet u výše jmenovaného projektu bude prokazován následujícím způsobem:
Doklady k prokázání nároku musí být k dispozici nejpozději k datu založení SPP prvků projektu, tj. před faktickým zahájením realizace projektu.
Vytiskněte 1x, podepište a přidejte jako přílohu k založení SPP
Prohlášení o možnosti uplatnění nároku na odpočet DPH z přijatých plnění na projektu
Poučení:
Řešitel bere na vědomí, že v případě doměření neoprávněně uplatněného odpočtu DPH mohou být veškeré náklady s tímto doměřením připsány k tíži pracoviště, na kterém bylo o uplatnění nároku rozhodnuto.
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Prohlášení o možnosti odpočtu
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