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Załącznik 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA    

TEMAT: II PODKARPACKIE FORUM AUDYTU; TERMIN I MIEJSCE: 17.03.2017r., RZESZÓW  
 
Imię i nazwisko Uczestnika  Stanowisko   Telefon służbowy, adres 

e-mail 
Koszt uczestnictwa  
(netto) 

    

    

    

    

    

 Razem:  

 
Zgłoszenie przesłane do 3 marca 2017 r.: 130 zł (netto + 23% VAT) od osoby*  
Zgłoszenie przesłane po 3 marca 2017 r.: 160 zł (netto + 23% VAT) od osoby* 

 
Prosimy o wpłatę należności za udział w Forum na konto:  
VERUM Dominik Rybka, 36-042 Lubenia, Lubenia 254 
PKO BP 79 1020 4027 0000 1902 0970 9140,  
tytułem: Imię i Nazwisko, Udział w II Podkarpackim Forum Audytu w dn. 17.03.2017r. 
 

* Jednostki upoważnione do skorzystania z zwolnienia z podatku VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia,  
na podstawie, którego będzie dokonywane fakturowanie usługi szkoleniowej. Brak oświadczenia będzie skutkował 
naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do niniejszej 
informacji o szkoleniu.  
 
Upoważniamy firmę VERUM Dominik Rybka do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy : 

Nazwa Jednostki:..................................................................................................... ............................... 

NIP:............................................................................................................. ............................................ 

Adres:…………………………………………………………………………………………………................................................... 

                                                                                                              

                                                                                                          ………………………………………………… 

                                                                                                                                                /podpis i pieczęć/ 

 

Karta zgłoszeniowa stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do przyjęcia oferty na warunkach określonych w informacji  
o konferencji. Odwołanie uczestnictwa wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Forum uprawnia do zwrotu połowy wpłaconej 
kwoty. Odwołanie uczestnictwa w terminie 7 dni lub krótszym nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty lub 
niewystawienia faktury obciążającej. Organizator zastrzega sobie – w wyjątkowych przypadkach – możliwość zmiany 
Prelegentów lub miejsca organizacji Forum.  
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Załącznik 2. Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT   

 

 

 

 

…………………………………………………………….                                                                                                            ……………………………………. 

             (pieczęć Firmy/ Instytucji)                                                                                                                               (miejscowość, data) 

 

                                 ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                               (nazwa Firmy/ Instytucji) 

Oświadczamy, że następująca usługa szkoleniowa nabyta od firmy: 

VERUM Dominik Rybka, Lubenia 254, 36-042 Lubenia, NIP: 8133162728 

TEMAT: II PODKARPACKIE FORUM AUDYTU; TERMIN I MIEJSCE: 17.03.2017r., RZESZÓW 

IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW:….……………………………………………………………………………………… 

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ma charakter kształcenia zawodowego - przyczyni się do podniesienia kwalifikacji na dotychczasowo 

zajmowanym stanowisku lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników i jest finansowana  

ze środków publicznych:  

 1. W całości zgodnie z treścią zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia  

11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)* 

 

 2. W co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3.ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra  

Finansów z dnia 20.12.2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług  

oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r. Nr 73, poz.1722)* 

* prosimy o zaznaczenie właściwej opcji.                    

 

                                                    

                                                                                                          ………………………………………………… 
                                                                                                           (podpis osoby odpowiedzialnej) 

 

Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c 
ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz zgodnie z § 3.ust. 1 pkt. 14 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług.  


