………………………………………………………………….
(miejscowość, data)

..........................................................................
(imię i nazwisko)
..........................................................................
..........................................................................
(adres zamieszkania)

POWIATOWY URZĄD PRACY
w PABIANICACH
ul. Waryńskiego 11

1
Lp.

Zgodnie z umową nr CAZ-I-63…….....…/….…...../.......... z dnia …………….……..................… przedstawiam rozliczenie poniesionych wydatków:
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa i numer
dokumentu

Data
wystawienia

Zakupy

Marka i Nr seryjny

Kwota netto
ogółem
(z faktury)

9

10

kwota
Zaliczono
Kwota netto do
kwota
podatku VAT
kwotę netto
rozliczenia
podatku VAT
(wypełnia PUP)
(z faktury)

11
Zaliczono
podatek VAT
(wypełnia PUP)

Razem:
Łącznie kolumna 10 +
kolumna 11:
………………………. zł

Załączniki:
faktury / rachunki / umowy kupna - sprzedaży, wyciagi z rachunku bankowego
UWAGA: do rozliczenia nie kwalifikuje się kosztów transportu, przesyłki, usług (np. montażu)

a.) mam / nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia kwoty podatku VAT
………..……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…….…………………………………..……………………………………………………………..………
(podstawa prawna braku możliwości odliczenia podatku VAT)
b.) jestem / nie jestem* płatnikiem podatku od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03. 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.
2174 ze zm.),
c.) przysługuje / nie przysługuje* mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo
do zwrotu podatku naliczonego
O

śd.) skorzystam / nie skorzystam / nie dotyczy* z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub wystąpię / nie wystąpię / nie dotyczy* o
zwrot podatku naliczonego
e.) zamierzam / nie zamierzam być płatnikiem podatku VAT i zobowiązuje się do zwrotu podatku odliczonego lub zwróconego (dotyczy Podmiotu, który uzyska
prawo do odliczenia podatku w terminie późniejszym tj. w trakcie obowiązywania umowy o przyznanie jednorazowo środkow na podjęcie działalności gospodarczej)
Dofinansowanie rozliczam do kwoty netto …………….…. zł oraz podatek VAT w wysokości …………….…..zł, co daje łaczną sumę : ……..………….zł
Nierozliczoną kwotę dofinansowania w wysokości ………………. zł zobowiązuję się do dnia wskazanego w § 3 ust. 7 powołanej na wstępie umowy przekazać na konto Urzędu.
Jestem świadomy/a, że po tym terminie zostana naliczone mi odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dofinansowania.

……………………………………………...….
(czytelny podpis)

