.............................................................
pieczątka Wnioskodawcy

Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy - art. 297 § 1 k.k., który
stanowi: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”:

oświadczam co następuje*:
☐ Przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo zwrotu podatku naliczonego oraz zobowiązuje
się dokonać zwrotu na konto Urzędu Pracy rozliczonego w/w podatku w kwocie
…………..……….. w terminie podanym w Umowie nr ……….…….……. z dnia ……………….
dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.**
☐ Przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, ale
oświadczam, że nie będę się ubiegał(a) o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach ani o zwrot podatku naliczonego z faktur
przedstawionych do rozliczenia umowy nr …….…………….. z dnia ………………….. .
☐ Odzyskałem/łam

podatek

VAT

i

wnioskuję

o

wypłatę

refundacji

w

kwocie

…………………………….., tj. kwocie pomniejszonej o kwotę podatku VAT.
☐ Nie przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

.............................................................
miejscowość, data .

.............................................................
pieczątka i podpis Wnioskodawcy .

należy zaznaczyć punkt, który dotyczy Wnioskodawcy.
w przypadku rozliczania podatku VAT należy złożyć dodatkowe oświadczenie w momencie jego
zwrotu na rachunek PUP Strzyżów.
*

**

.............................................................
pieczątka Wnioskodawcy

Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy - art. 297 § 1 k.k., który
stanowi: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”:

W związku z zawartą umową nr ………………… o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy z dnia ……………………… oświadczam iż:
Kwota otrzymanej refundacji wyniosła – …………………………
Kwota podatku VAT od otrzymanej refundacji wyniosła – …………………………….
Dzień złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług w której zostały ujęte
wydatki w ramach refundacji – ………………………...
Ze złożonej deklaracji:
☐ za dany okres rozliczeniowy wynikała kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego
lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy*,
☐ za dany okres rozliczeniowy wynikała kwota do zwrotu**, jeśli tak to:
Dzień otrzymania zwrotu podatku – ……………………..
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miejscowość, data .
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okres rozliczenia podatku VAT wynosi w takim przypadku 90 dni od dnia złożenia deklaracji.
okres rozliczenia podatku VAT wynosi w takim przypadku 30 dni od dnia otrzymania zwrotu
jednak nie więcej niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji.
*

**

.
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(pieczęć firmowa wnioskodawcy)

..................................................................................
(miejscowość i data)

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY:

Lp.

Nazwa rzeczy z dokumentu zakupu
(faktury, rachunku)

Czy
sprzęt
używany

Nazwa rzeczy z harmonogramu
zakupów (zał. nr 1 do umowy)

Numer faktury /
rachunku

Data
wystawienia
faktury /
rachunku

Data zapłaty

Forma
zapłaty

Kwota netto

Kwota VAT

Kwota brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RAZEM:
Oświadczam, że w/w dokumenty nie posłużyły do rozliczenia innego przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych.
Oświadczam, że w/w zakupy w okresie 7 ostatnich lat nie były finansowane ze środków publicznych lub z pomocy UE.
..................................................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

...................................................................................
(pieczęć firmowa wnioskodawcy)

..........................................................................................
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ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY:

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY ZESTAWIENIE

WYPEŁNIA URZĄD

KWOTA DO REFUNDACJI

KWOTA DO REFUNDACJI

KWOTA NETTO

KWOTA NETTO

KWOTA VAT

KWOTA VAT

ŚRODKI TRWAŁE

ŚRODKI TRWAŁE

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA
DATA ZŁOŻENIA
ZESTAWIENIA
DATA SPRAWDZENIA

podpis i pieczątka wnioskodawcy: .................................................................

podpis i pieczątka pracownika Urzędu: .............................................................

