FORMULARZ ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE
FORMULARZ PROSIMY PRZEKAZAĆ TRENEROWI LUB PRZESŁAĆ DROGĄ MAILOWĄ: szkolenia@sosdlarodziny.com
PROSZĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE:
NAZWA SZKOLENIA:
TERMIN SZKOLENIA:
MIEJSCE SZKOLENIA:
TRANSPORT (proszę o zaznaczenie odpowiedniego środka transportu na danej trasie):

 publiczny/zbiorowy środek transportu
 prywatny środek transportu
na trasie:

-

-

DANE DO
PRZELEWU:
KOSZT DOJAZDU
(PLN):
IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES
ZAMIESZKANIA:
NUMER KONTA
BANKOWEGO:
TELEFON
KONTAKTOWY:

E-MAIL:

WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE:
1.
2.
3.

4.

Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest przelewem w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia poprawnie wypełnionego formularza.
Formularz zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie należy przesłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia wraz z kserem biletów.
Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce odbywania się szkolenia podlegają zwrotowi do wysokości opłat za środki transportu
publicznego/zbiorowego: szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 2 klasy obowiązującym na danym obszarze (w szczególności bilety 2 klasy
pociągu osobowego PKP lub PKS lub innej komunikacji zbiorowej), także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności
samochodem lub taksówką).
Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie, gdy miejsce odbywania się szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika, do wys. 200,00 zł.

OŚWIADCZENIE:
1.

Oświadczam, że otrzymany zwrot kosztów dojazdu na szkolenie korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b. ww. ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonych w odrębnych przepisach pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art.
21 ust. 13 ww. ustawy, tj. jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
a. w celu osiągnięcia przychodów, lub
b. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
c. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane,
lub
d. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

DATA I PODPIS UCZESTNIKA SZKOLENIA

Projekt „Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

