ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………………………….……………………………….
(pieczęć firmowa podmiotu prowadzącego działalność)

do wniosku o zrefundowanie poniesionych kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska(-k) pracy

ROZLICZENIE PONIESIONYCH PRZEZ PODMIOT/ PRZEDSZKOLE /SZKOŁĘ /PRODUCENTA ROLNEGO/
ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY LUB PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI REHABILITACYJNE*
KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY **
UMOWA NR CAZ.ZRI.630. …………………………. z dnia ……………....………....……..
stanowisko:…………………………………………..………
zatrudnienie od……………………………………..…………
Potwierdzenie wydatków w ramach przyznanej refundacji
lp.

1

Wyszczególnienie rodzaju zakupów zgodnie
z załącznikiem nr 1 do w/w umowy

Kwota z wykazu
szczegółowej
kalkulacji wydatków

Rodzaj i nr dokumentu
zakupu

Data zakupu

2

3

4

5

Data zapłaty

Kwota brutto
z dokumentu zakupu

Kwota wydatków
do zatwierdzenia zgodnie z
kalkulacją wydatków do
wysokości kwoty refundacji

VAT od kwoty
wydatków
do zatwierdzenia
(od rubr.8)

6

7

8

9

Suma (rubr. 7,8,9)
Kwota brutto przyznanej refundacji zgodnie z umową
Kwota wydatków do wysokości kwoty refundacji (suma poz.8)
Wartość kwoty VAT do zwrotu na konto PUP Grudziądz
(suma poz. 9)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu karnego oświadczam, że zestawienie to nie zawiera wydatków, na których finansowanie podmiot, przedszkole, szkoła lub
producent rolny* otrzymali wcześniej środki publiczne.

………………………………………..
(data i podpis pracodawcy)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380) przedkładam powyższe rozliczenie.

Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233 KK oświadczam, iż:
- przysługuje / nie przysługuje* mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach
- przysługuje / nie przysługuje* mi prawo do zwrotu podatku naliczonego.
…………………………………...…
(data i podpis pracodawcy)

Weryfikację przeprowadził/a:…………………………..……………….
* Niewłaściwe skreślić
**Rozliczenie zawiera zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 pkt 6. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17.07.2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska (-k) pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2017 r. poz.1380)

