……………………………………….
Wnioskodawca

Miejscowość i data ……………………..

……………………………………….
Adres
………………………………………..
Telefon

Starosta Mławski
za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy
w Mławie

ROZLICZENIE
wydatków poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, 1a i ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457 z późn. Zm.) oraz umowy nr
……………..….………….. z dnia …………………………………. w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przedstawiam do weryfikacji rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki poniesione na utworzenie
stanowiska pracy.
Jednocześnie oświadczam, iż:
1. Przysługuje / nie przysługuje1 mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku
naliczonego.
Jeżeli w/w prawo przysługuje to proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi:
a) Jestem uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku naliczonego i będę korzystał z posiadanego uprawnienia, w stosunku
do wydatków dokonanych w ramach refundacji. Dokonam zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w
ramach przyznanej refundacji, w terminie określonym w § 6 umowy, na rachunek bankowy nr 23 1020 1592 0000 2002 0262 9137 w PKO Bank Polski S.A. w |Ciechanowie 2
b) Jestem uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku naliczonego, ale nie będę korzystał z posiadanego uprawnienia, w
stosunku do wydatków dokonanych w ramach refundacji.
2. Niniejsze zestawienie nie zawiera wydatków, na których finansowanie otrzymałem wcześniej środki publiczne.
3. Zakupy zawarte w niniejszym rozliczeniu nie zostały dokonane od współmałżonka, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa oraz od firm, gdzie jestem właścicielem lub
współwłaścicielem.
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Niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy koszt utworzenia stanowiska pracy jest wyższy niż kwota refundacji, wnioskodawca ma obowiązek dokonania zwrotu równowartości odzyskanego podatku jedynie od zakupów w ramach przyznanej pomocy (tj. zwrot równowartości odzyskanego podatku należy ustalić proporcjonalnie).
Zwrot równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, powinien nastąpić 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 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.

ZESTAWIENIE KWOT WYDATKOWANYCH OD DNIA ZAWARCIA UMOWY O REFUNDACJĘ
Lp.

Rodzaj poniesionego wydatku, zgodnie
ze specyfikacją wykazaną w § 2
umowy

Numer faktury /
rachunku

Forma zapłaty

Data
Wystawienia
faktury /
rachunku

Poniesienia
wydatku
(dokonania zapłaty)

Faktycznie poniesiony koszt zakupu
Kwota
Podatek VAT
KWOTA
Netto
BRUTTO
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RAZEM
Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z art. 233 § 1 KK3 oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym rozliczeniu są zgodne
z prawdą.
........................................
/Podpis wnioskodawcy/
Załącznik:
Kserokopia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, tj. faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży wraz z dowodami zapłaty.
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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”.

