Nazwa i adres „wnioskodawcy”

………………..…………….
(miejscowość) (data)

………………………………
………………………………

Rozliczenie wydatków
ujętych w szczegółowej specyfikacji zakupów
w ramach udzielonych z PFRON jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Zgodnie z Umową Nr……………………………………….. z dnia ………………….
przedstawiam dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków:
Lp.

Przedmiot zakupu zgodnie
z umową

Faktyczny przedmiot zakupu

Dowód zakupu
(faktura; rachunek; umowa
kupna/numer)

Data wystawienia
faktury/rachunku/
umowy kupna

Kwota zakupu
brutto

netto

Podatek
Vat

Data poniesienia
wydatku

Forma zapłaty
(gotówka;
przelew)

1
2
3
4
5
6
7
8
Razem

Załączniki:
1. kopie dowodów zakupu szt ............
………………………..........................................
(data i podpis „wnioskodawcy”)
1

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny „Kto składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że:

1. Przysługuje mi/ nie przysługuje mi *prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego
w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
2. Będę/nie

będę*

ubiegał/a

się

o

obniżenie

kwoty

podatku

należnego

o

kwotę

podatku

naliczonego

zawartego

w wykazywanych wydatkach lub o zwrot podatku naliczonego na wymienione w tabeli zakupy dokonane w ramach udzielonych
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
3. Zobowiązuje się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT dotyczącego zakupionych towarów i usług
w ramach przyznanych środków na konto Urzędu Pracy w terminie określonym zapisami umowy..
*właściwe podkreślić

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Zostałem/am poinformowany
o obowiązku zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w przypadku złożenia informacji niezgodnych z prawdą.

…………………………………………………….

(data i podpis „wnioskodawcy”)

Pouczenie:
W przypadku gdy na dzień składania rozliczenia „wnioskodawca” nie posiada prawa do odzyskania podatku, a prawo to uzyska
w terminie późniejszym, nawet po okresie obowiązywania niniejszej umowy, zobowiązany jest poinformować Urząd o zaistniałej sytuacji
i dokonać zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków
w terminie określonym zapisami umowy.
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