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Imie i Nazwisko Przedsiębiorcy
Nr umowy

/2018 z dnia …../……/2018

Adres e-mail Przedsiębiorcy do kontktu
Adres

Telefon

WNIOSEK O ROZLICZENIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności
gospodarczej przedstawiam dokumenty potwierdzające wydatkowanie dofinansowania.
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RODZAJ WYDATKU
ZGODNIE Z UMOWĄ
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(NETTO + VAT)
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RAZEM:

* kwoty należy wpisywać stosując przecinek nie kropkę, wówczas system sam dokona podliczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 KK) oświadczam, że w/w dokumenty potwierdzające
wydatkowanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie posłużyły do rozliczenia innego przedsięwzięcia
finansowanego ze środków publicznych.
Data i podpis przedsiębiorcy………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienia do zmian dokonanych w wydatkach:

Data i podpis przedsiębiorcy ..…………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE:

W związku z otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oświadczam, że:

□

Przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych
wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Zobowiązuję się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. Podatku od towarów i
usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
a) nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę
podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie
do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, tj. do dnia ................................................ w kwocie
..........................zł
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej
dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika
kwota do zwrotu, tj. do dnia............................................................ w kwocie ..................................zł

□

Nie przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych
wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego w związku z powyższym proszę o rozliczenie dofinansowania z
uwzględnieniem podatku VAT.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki
bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę
dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu,
pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat” oraz art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3” stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wniosku.
data i podpis wnioskowacy…………………………………………………………………………….

