
 

Poniżej przykładowa Faktura VAT, prosimy o zapoznanie się z  jej treścią i poniższą instrukcją wypełnia zestawienia wydatków:   

Przykład obrazuje, sytuację, w której uczestnik projektu sfinansował wydatek z dotacji bez wkładu własnego.  

 
 1/05/2020 FAKTURA VAT NR 487/PL/20/05 

Data wystawienia: 23.05.2020 r.  
Data sprzedaży: 23.05.2020 r.  

 
Sprzedawca:                                                                     Nabywca:  
FUNTECH SP. z o.o.                                                         Usługi Szkoleniowe Piotr Kowalski  
ul. Złota 45                                                                        ul. Kwiatowa 5 
04-844 Warszawa                                                            64-920 Piła  
 

Lp. Nazwa towaru/usługi  Ilość    jm.  Cena brutto  Stawka VAT  VAT Cena netto 
1. LAPTOP LENOVO YOGA  1 szt. 4 499,00 PLN 23% 841,28 PLN 3 657,72 PLN 

 
Do zapłaty: 4 499,00 PLN  
Słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 
 
Sposób zapłaty: przelew  
 
…………………………………………………….……………..                           …………………………………………………….……………..                            
Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT                                                            Podpis osoby upoważnionej do otrzymania  faktury VAT                              

 
  
Prawidłowy opis faktury na odwrocie: 
 

 
Zakup sfinansowany z projektu „Fabryka biznesu”, nr projektu RPWP.06.03.01-30-0119/17  współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Kwota netto dofinansowania: 3657,72 zł  
 
Kwota netto wkładu własnego: 0,00 zł  
 
Kwota netto wydatków kwalifikowalnych: 3657,72 zł  
 
 
                         23.05.2020 r. Piotr Kowalski  
                                    data i podpis  

 



   
 
 
 
Tak opisaną fakturę należy skserować, potwierdzić własnym podpisem „za zgodność z oryginałem” na obu stronach, załączyć wraz z dowodem przelewu do Zestawienia poniesionych 
wydatków.  
 
Prawidłowo wyplenione zestawienie wydatków:  
 

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji, transza nr I 
Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa 

działalności gospodarczej 
Piotr Kowalski  

Usługi Szkoleniowe Piotr Kowalski  
Adres: 

 
ul. Kwiatowa 5 

64-920 Piła  
 

 
 

Lp. 
 

Numer dokumentu 
 

Data wystawienia 
dokumentu 

 
Numer księgowe lub 

ewidencyjny  

 
Data zapłaty  

Sposób zapłaty (P – 
przelew, G – 

gotówka, K – karta) 

Nazwa towaru 
lub 

usługi/pozycja na 
dokumencie 

Kwota 
dokumentu 

brutto 

 
Kwota Vat 

Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

(kwota netto) 

Uzasadnienie 
związku 

wydatków z 
inwestycją 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. FAKTURA VAT NR 
487/PL/20/05 

 

23.05.52020 r.  1/05/2020  - 
numer nadaje 
księgowy 

Wpisać datę 
przelewu za 
fakturę lub w 
przypadku zapłaty 
gotówką – datę 
zapłaty za fakturę 

      
 

P 

Laptop Lenovo 
YOGA 

4499,00 zł  841,28 zł 3 567,72 zł  Zakup 
niezbędny do 
prowadzenia 
szkoleń w 
ramach 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej. 
Proszę wpisać 
również której 
pozycji Z 
Harmonogram
u rzeczowo-
finansowego 
dotyczy ten 
wydatek.  

2.           
        SUMA OGÓŁEM 

W PLN  
3 567,72 zł   

Jednocześnie oświadczam, że: 
- ze środków wsparcia pomostowego wydatki były ponoszone w kwotach netto, tj. bez podatku VAT, 
- znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, a tym samym dane zamieszczone w załączonych dokumentach są zgodne ze stanem rzeczywistym. 

                                                                                                                                                                    (podpis i data osoby, która wypełnia zestawienie) 
………………………………………………………………………………………………….. 

     data i czytelny podpis osoby przygotowującej zestawienie 
                                                                                                                       30.05.2020 r. Piotr Kowalski  
                                                                                                                                                             data i podpis uczestnika   

Załączniki:  TAK/NIE 
1. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych środków publicznych TAK  

 


