Gorlice, dn. ................................
…………………………………….
(pieczęć firmowa)

Powiatowy Urząd Pracy
w Gorlicach

Rozliczenie kosztów utworzenia stanowiska pracy
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) oraz na podstawie
§ 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380)
zwracam się z prośbą o refundację ze środków Funduszu Pracy całości lub części kosztów
poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowisk(a) pracy.
Zgodnie z umową nr .................................................................................... z dnia .................................
proszę o refundację kwoty…………………………………………………. (rubryka 8)
słownie………………………………………….……………………………………………………….
W załączeniu przedkładam ............ szt. faktur na łączną kwotę ...........................................................
słownie .....................................................................................................................................................
Kwotę refundacji proszę przekazać na rachunek bankowy (wpisać nazwę i nr rachunku):
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.....................................................................
/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy/

Załączniki:
1. Oświadczenie (Zał. nr 1)
2. Kopie faktur z dowodami zapłaty – szt. .......
3. Do wglądu oryginały ww. dokumentów
4. Inne dokumenty:……………………………………………………………………………………

Rozliczenie zakupionego wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy

Lp.

Nazwa wyposażenia lub
doposażenia
określonego w umowie

Nazwa wyposażenia lub
doposażenia
faktycznie zakupionego
(wg oznaczenia na fakturze)

2

3

1

Sprzęt
używany*
(zaznaczyć x)

4

Numer fabryczny
zakupionego
wyposażenia lub
doposażenia

Kwota
wydatków
z uwzględnienie
m podatku od
towarów i usług
(z faktury)

Nr faktury,
pozycja
(na fakturze)

5

6

7

Kwota do refundacji
Ogółem

w tym VAT

8

9

Razem:
* W przypadku zakupu sprzętu używanego zobowiązuję się do dostarczenia uzupełnionego przez sprzedającego druku Deklaracja pochodzenia sprzętu i oświadczenie sprzedawcy
Uwagi…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sporządzający
……………............…………………………………………...............….
/ imię i nazwisko, nr telefonu/
………………………………................…………………………………..
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy/

Załącznik nr 1
do Rozliczenia kosztów utworzenia stanowiska pracy

..........................................................
(miejscowość i data)

..............................................
(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 KK:
„Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”)

oświadczam, że:
1. Przysługuje / nie przysługuje (właściwe podkreślić)
mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego
w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.
Jeżeli ww. prawo przysługuje to proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi:
 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.
 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 i zobowiązuję się do dokonania zwrotu
równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych
towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie określonym w § 9 umowy w sprawie
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
2. Zakupy dokonane w ramach zawartej umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy nie były wcześniej finansowane ze środków publicznych.
Powyższa informacja została uzyskana od sprzedawcy.
3. Zakupy dokonane w ramach zawartej umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy nie zostały dokonane od osób lub podmiotów powiązanych ze
mną osobowo lub kapitałowo – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 umowy w sprawie refundacji kosztów
wyposażenia (…).
4. Od dnia złożenia wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy do dnia otrzymania refundacji nie został i nie zostanie
zmniejszony wymiar czasu pracy pracownika/ów, a także nie został i nie zostanie rozwiązany
stosunek pracy z pracownikiem/ami w drodze wypowiedzenia umowy o pracę bądź na mocy
porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

.......................................................................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wnioskodawcy/

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach przypomina, że Podmiot nie może zaliczać do koszów uzyskania przychodów
w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków publicznych, co wynika z przepisów
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

