WZÓR

zał. nr 3 do umowy ze studentem

Rachunek nr ………... z dnia…………………
Za wykonanie zlecenia zgodnie z umową z dnia:

obejmującego:

Przeprowadzenie we współpracy z nauczycielem ……. godzin dydaktycznych w Gimnazjum w ………………. ……………….. w
terminie ……………………………………... w ramach realizacji V edycji projektu "Na Własne Konto"

Potwierdzam wykonanie w/w pracy
Dyrektor szkoły/Pacownik gminy

Nauczyciel

Wystawił: (imię i nazwisko studenta,adres zameldowania, pesel, Urząd Skarbowy) PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Dla:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
I. Rozliczenie umowy:
Kwota rachunku brutto (Ilość godzin * 30 zł/godz.):

0,00 zł

Koszt uzyskania przychodu:

0,00 zł

Dochód:

0,00 zł

Stawka podatku dochodowego:

18,00 %

Należny podatek:

0,00 zł

Do wypłaty:

0,00 zł

Słownie:

Powyższą kwotę proszę przelać na poniższe konto:
Nazwa i numer rachunku bankowego studenta

Data i podpis wystawiającego (studenta):

Wypełnia Zleceniodawca
Stwierdzam wykonanie pracy zgodnie z umową
Zatwierdzam do wypłaty

Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym

Oświadczenie*)

Oświadczenie, jako Zleceniobiorca tej umowy, że:
1) jestem równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej
(bez względu na wymiar czasu pracy i osobę pracodawcy) w: …………………………………………………………….
2) wynagrodzenie w stosunku do pracy w kwocie brutto wynosi:
co najmniej mninimalne wynagrodzenie,
mniej niż minimalne wynagordzenie,
3) jestem jednocześnie już ubezpieczony jako osoba wykonująca:
pracę nakłądczą,
umowę zlecenie lub agencyjną,
zawartą u innego zleceniodawcy ………………………………………………………………………………………………
4) jestem już ubezpieczony z innych tytułów niż w ptk. 1 i 2:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(określić tytuł ubezpieczenia, nazwę i adres firmy, działalności, itp..)

□

□

5) jestem
emerytem
rencistą (nr świadczenia i kto wypłaca)…………………………………………
6) jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłem 26 lat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły/uczelni wyższej, wydział)

7) nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych,
8) umowę tę wykonam w ramach działalności gospodarczej i wystawię

□rachunek □fakturę VAT

Oświadczam, że o wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia uprzedzę Zleceniodawcę na piśmie.
Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia zobowiązuję się pokryć z własnych środków.

Zleceniobiorca
(podpis czytelny)

Data:
* Zaznaczyć właściwy kwadrat

