
Sprzedawca: Nazwa firmy FAKTURA NR .../2023

ul: (pieczęć firmowa)

kod i miejscowość:

NIP:

tel: fax:

e-mail: Data wystawienia:

Data wykonania usługi: ostatni dzień wykonania usług (przelew)

lub dzień otrzymania zapłaty (gotówka 

Nabywca: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej przed zakończeniem akcji)

ul. Śląska 5/1 Forma płatności: przelew / gotówka

30-003 Kraków Termin płatności: 21 dni / zapłacono gotówką

NIP: 675-12-19-067

e-mail: szkolenie@mzskf.krakow.pl

LP Symbol PKWiU J.M. Ilość
Cena jedn. 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

podatku 

VAT

Wartość 

VAT

Wartość brutto 

(z VAT)

1 usługa 1 3 000,00 zł 3 000,00 zł 8% 240,00 zł     3 240,00 zł        

2 usługa 1 2 625,00 zł 2 625,00 zł 8% 210,00 zł     2 835,00 zł        

1 usługa 1 3 000,00 zł 3 000,00 zł 8% 240,00 zł     3 240,00 zł        

2 usługa 1 2 625,00 zł 2 625,00 zł 8% 210,00 zł     2 835,00 zł        

Do zapłaty: 5 625,00 X 450,00 zł 6 075,00 zł

Uwagi: Pobyt na akcji w terminie: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr w miejscowości …..................... w tym 0,00 zł zwoln. 0,00 zł 0,00 zł

wyżywienie (27 osób x 3 dni x 40,00 zł brutto) 0,00 zł 23% 0,00 zł 0,00 zł

zakwaterowanie (27 osób x 3 dni x 35,00 zł brutto) 5 625,00 zł 8% 450,00 zł 6 075,00 zł

0,00 zł 5% 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 3% 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0% 0,00 zł 0,00 zł

------------------------------------------------ ------------------------------------------------

osoba upoważniona do odbioru faktury osoba upoważniona do wystawienia faktury

(w przypadku wyceny całości usługi jako jednej jednostki miary proszę o podanie sposobu jej wyceny w kwocie brutto - w nawiasie do faktury)

(w przypadku wyceny całości usługi jako jednej jednostki miary proszę o podanie sposobu jej wyceny w kwocie brutto - w uwagach do faktury)

Wzór faktury VAT dokumentującej sprzedaż usług związanych z organizowanymi przez MZSKF akcjami szkoleniowo - startowymi, wystawionej zgodnie z art. 106e ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami).

FAKTURA

Nazwa towaru lub usługi

wyżywienie (27 osób x 3 dni x 40 zł brutto)

zakwaterowanie (27 osób x 3 dni x 35 zł brutto)

wyżywienie

zakwaterowanie 


