Pułtusk, dn. ............................................. .r.
........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(adres zamieszkania)
.........................................................................................................................

(Pesel, ser. i nr dowodu osobistego)

Starosta Pułtuski
za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy
w Pułtusku
ROZLICZENIE
PRZYZNANYCH

JEDNORAZOWO

GOSODARCZEJ

W

RAMACH

ŚRODKÓW

UMOWY

NR

NA

PODJĘCIE

DZIAŁALNOŚCI

.................................................................

Z DNIA ........................................... .
Wysokość kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej: ........................................ zł.
Wysokość przyznanych środków: ................................................ zł.
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej : ....................................
Poniższa tabela przedstawia wyszczególnienie wydatków w ramach wnioskowanych środków zgodne
z złożonym wnioskiem. W związku z zmianami cen łączna suma poniesionych kosztów może
przekroczyć kwotę udzielonych środków.
Lp.

Nazwa i numer
dokumentu zakupu

Data
dokonania
zakupu

Data wystawienia
dokumentu
zakupu

Przedmiot zakupu

Wartość zakupu
kwota brutto

w tym
Vat
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Poniższa tabela przedstawia harmonogram wydatków w ramach własnych środków (wypełnia
się w przypadku wykazania we wniosku wkładu własnego).
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W załączeniu przekazuję potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie ww.
dokumentów zakupu
Oświadczam, że:
1. □ przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego zawartego w wykazanych powyżej wydatkach lub prawo do zwrotu podatku
naliczonego;
□ będę się ubiegał/a o zwrot równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku
naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego
dofinansowania – w terminie (właściwe zakreślić):
a) określonym w umowie, nie dłuższym jednak 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 podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota
do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku 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;
□ nie będę się ubiegał/a o odzyskanie podatku VAT dotyczącego zakupionych towarów
i usług w ramach przyznanego dofinansowania i nie przedłożę wymienionych
w rozliczeniu faktur w Urzędzie Skarbowym celem skorzystania z przysługujących
mi uprawnień;
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku VAT w kolejnych 5 (pięciu) latachod dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zobowiązuje się do zwrotu
równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych
towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminach określonych
w umowie;
□ nie przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego zawartego w wykazanych powyżej wydatkach lub prawo do zwrotu podatku
naliczonego;
2.

poinformuję pisemnie tut. Urząd o złożeniu 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
podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres
rozliczeniowy, lub dokonaniu przez urząd skarbowy zwrotu podatku 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;

3. powyższe dokumenty nie posłużyły do rozliczenia innego przedsięwzięcia finansowego
ze środków publicznych;

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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4. dokumenty zakupu wskazane w rozliczeniu nie są wystawione przez podmioty lub osoby
z którymi jestem spokrewniony/a lub w inny sposób powiązany/a.

Prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem,
informuję, że zostałem pouczony o treści art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego.

…………………………………………..
(data i podpis osoby rozliczającej się)

Opinia PUP na temat przedłożonego rozliczenia
Biorąc pod uwagę okazane dokumenty zakupu należy uznać, że przyznane jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej zostały wydatkowane zgodnie – niezgodnie1 z kalkulacją
kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródłami ich finansowania, zawartą
we wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności.
Uwagi:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

......................................................
(podpis osoby rozliczającej się)

........................................................
(podpis pracownika PUP)

Zatwierdzam: ...................................................................
(podpis Dyrektora PUP)

1 niewłaściwe skreślić
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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