
Zleceniodawca/organizator/płatnik: .......................................

......................................
podpis

......................................
podpis księgowego

......................................
podpis zleceniodawcy/płatnika/organizatora

Kwituję odbiór kwoty ............ Słownie zł ...........................................................................

..............................
podpis

RYCZAŁT .................
Zleceniodawca/organizator/płatnik: .......................................

...............:
PESEL: NIP:
Data i miejsce urodzenia: --.--.---- Imiona rodziców:
Adres zamieszkania: ,
Urząd skarbowy:
zostaje oddelegowany na podstawie nominacji na zawody:
............... nr ........... ............................................. - .............................................
od dnia .................. do dnia ..................

Lublin, dnia ..................

.................. dnia ..................

RACHUNEK NR .........................

Dla: ....................................... za wykonanie czynności wymienionych w delegacji
z dnia: .................. na kwotę zł: ............
słownie: ...........................................................................

Stwierdzam, że praca została wykonana według warunków wyżej zawartej deklaracji. Zatwierdzam do wypłaty.

1. Ryczałt ............
2. Koszty uzyskania przychodów 20% od poz. 1 (dla wynagrodzeń powyżej 200 zł) ............
3. Podstawa opodatkowania do pełnych złotych (1 - 2) ............
4. Podatek 18% od poz. 3 zaokrąglone do pełnych zł. ............
5. Razem wynagrodzenie netto (poz 1 - poz. 4) ............
6. Koszty przejazdu wg tabeli kilometrów (z uwzględnieniem kosztów dróg płatnych) ............
7. Koszty przejazdu wg zał.biletów na środki komunikacji publicznej ............
8. Noclegi (ryczałt / *wg rachunków) ............
9. Ogółem do wypłaty (5 + 6 + 7 + 8) ............

 

Należność zostanie uregulowana przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Oświadczam, że powyższe dane rachunkowe i koszty dojazdu podałem zgodnie ze stanem faktycznym.
Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
Dokument wygenerowany zgodnie z danymi zamieszczonymi w Elektronicznym Systemie Obsługi Rozgrywek.

.................. dnia ..................



......................................
podpis osoby delegowanej

Nazwisko i imię osoby używajacej pojazd: marka pojazdu: .....................
numer rej. pojazdu: .....................

Adres zamieszkania: pojemność silnika: .....................
,   

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU
Nr kol. wpisu W yjazd - przyjazd Opis trasy (skąd - dokąd) Cel wyjazdu Liczba przejechanych kilometrów Stawka za 1 km Drogi płatne W artość w zł

1. ...................... - ...................... ...................... - ...................... ............................................... ....... ....... ....... .......
2. ...................... - ...................... ...................... - ...................... ............................................... ....... ....... ....... .......

OGÓŁEM ....... ....... ....... .......

UWAGI: Stawka za kilometr zgodnie z Uchwałą Zarządu LZKosz z dnia 17 września 2015 r.
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