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Szkolenie poprowadzą wykładowcy
z Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy

prof. dr hab. Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 26 lat), prezes Instytutu Studiów
Podatkowych (od 21 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa
Podatkowego (od 16 lat) oraz magisterskiego „Prawo Finansowe i
Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki
podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 36 lat reprezentuje
podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor
ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Kierował
pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze:
autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze
trudnych sporów podatkowych.

Jacek Pyssa
radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku
Dochodowego od Osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i
publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu
lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych,
kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik
naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził
ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych
doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych,
międzynarodowego prawa podatkowego oraz kodeksu karnego skarbowego.

Mariusz Unisk
Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, od lipca 2006 r. Wiceprezes
Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, odpowiedzialny
za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny z
kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością firmy w
zakresie doradztwa podatkowego, bieżący nadzór organizacyjny i
merytoryczny nad konsultantami z zakresie obsługi kontrahentów, itp.
Prowadzi zajęcia na kursie dla przyszłych doradców podatkowych.
Uhonorowany przez Dziennik - Gazeta Prawna III miejscem w VI Rankingu
najlepszych doradców podatkowych. W marcu 2017 r. uhonorowany przez
Dziennik - Gazeta Prawna II miejscem w XI Rankingu najlepszych
doradców podatkowych za 2016 r.

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 listopada 2019 r. oraz z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przełomowe zmiany w
podatku od towarów i usług, które dotyczą m.in. obowiązkowej podzielonej płatności. Przepisy te są
adresowane praktycznie do każdego podatnika. Wprowadza się nowe obowiązki związane z
fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment.
Likwiduje się krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz
wprowadza nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie
załącznika nr 13 do ustawy o VAT). 1 września br. został opublikowany centralny wykaz zarejestrowanych
podatników VAT oraz weszło w życie wiele innych ważnych rozwiązań dotyczących tego podatku, w tym
Wiążąca Informacja Stawkowa. Poza tym została wydana cała seria wyroków TSUE dotyczących podatku
VAT, które mogą wiązać się z koniecznością wstecznych korekt rozliczeń.
Regularnie wprowadzane są również zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Sejm
uchwalił zmiany w podatku od towarów i usług mające istotne skutki dla kosztów w podatkach
dochodowych. Ponadto w lipcu 2019 r. uchwalono nową ustawę w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Wynikają z niej liczne zmiany, a nowa ulga na złe długi w podatkach dochodowych jest już faktem.
Nieuniknione są zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności VAT i ich negatywne skutki w
podatkach dochodowych. Bezprecedensową zmianą w prawie spółek jest wprowadzenie prostej spółki
akcyjnej co implikuje skutki w zakresie tego podatku. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian
w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. Szczegółowej weryfikacji poddane
zostaną przepisy przejściowe. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z
uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne)
wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku publikowane od początku roku.
Uchwalono również zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób fizycznych: tzw.
zerowy PIT dla młodych czy zmniejszenie stawki PIT z 18 % na 17 %. Oznacza to istotne zmiany modelu
rozliczeń pracowników. Płatnik podatku PIT ma liczne nowe obowiązki.
Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie Państwu wszystkich zmian, co umożliwi Państwu
prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności
prawidłowe rozliczenie podatków bez uniknięcia konsekwencji karnych i karno-skarbowych, które zostały
zaostrzone przed dwoma laty.

PROGRAM SZKOLENIA
VAT – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług
adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW
1. Obowiązkowa podzielona płatność (1 listopada 2019 r.):
- uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
- nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną
płatnością,
- co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług)
objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
- kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową
podzieloną płatność?
- kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tyś. zł.)?
- jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o
VAT i KKS)?
2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie
obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich
„przywrócenia”.
3. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
4. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT
dostawcy lub usługodawcy (1 listopada 2019 r.):
- uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT,
- zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka
odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
- przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split
payment.
5. Centralny Rejestr Podatników (CRP) publikowany przez Szefa KAS (1 września 2019 r.):
- obowiązek posiadania gospodarczego rachunku bankowego przez podatnika VAT; (lista
wyjątków),
- skutki braku zapłaty zależności na rachunek bankowy podany w CRP,
- trzydniowy termin na zawiadomienie naczelnika US w celu „uratowania” zaliczenia
wydatków w części kosztów uzyskania przychodów,
- brak zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych na rachunek
bankowy nie ujawniony w CRP (1 stycznia 2020r.)
6. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% :
zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle
określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
7. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa (1 listopad 2019 r.): przedział i
zakres zastosowania,
8. Kolejne odroczenie likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K; mali i średni podatnicy stosować
będą te deklaracje do połowy 2020 roku.
9. Zmiany stawek podatkowych obowiązujące od dnia 1 listopada 2019 r.
10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem
samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.

11. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie
112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.
12. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
13. Pozostałe zmiany wchodzące w życie z dniem 1 listopada 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych – dynamiczne zmiany
w 2019 i na 2020 rok
1. Najnowsze uchwalone i zaplanowane zmiany.
• Jakie będą skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej
podzielonej płatności VAT? Uwaga na nowe ograniczenia w kosztach uzyskania
przychodu. Czy można obronić się przed przymusem podzielonej płatności bez
niekorzystnych skutków w podatku dochodowym?
• Lista zarejestrowanych podatników przedstawiona przez szefa KAS oraz rachunków
bankowych tych podatników: zapłata na inny rachunek powodować będzie
niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
• Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na
rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów w podatku
dochodowym?
• Ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Kiedy wierzyciel będzie mógł
zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta
nie zostanie uregulowana? Kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy
opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania?
• Zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
• Nowa prosta spółka akcyjna. Jakie będą zasady podatkowania nowego podatnika
CIT?
• Kiedy wchodzą w życie wszystkie uchwalone lub zaplanowane zmiany i jakie są
przepisy przejściowe? Propozycje zapisów ofertowych i rozwiązań umownych
korzystnych w kontekście zaplanowanych zmian.
2. Nowa „ulga” podatkowa. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania
wewnętrznego.
• Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat
wniesionych do spółki zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy
spółki?
• Kiedy i na jakich zasadach przysługują nowe dodatkowe koszty uzyskania
przychodów?
3. Nowe zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych w
2019 r. (zakup, najem, leasing).
• Wyjaśnienie zakresu stosowania ograniczeń w kosztach – omówienie nieostrych
przepisów.
• Omówienie wszystkich wyjaśnień i interpretacji wydanych od początku roku.
• Kontrowersje związane z limitowaniem kosztów najmu lub dzierżawy samochodów
osobowych – jak rozliczać najem w podróży służbowej?
• Czy będą kolejne zmiany w limitowaniu kosztów dotyczących samochodów
osobowych?
4. Nowe obowiązki dokumentacyjne i deklaracyjne
• Nowe wzory niektórych formularzy podatkowych od kwietnia 2019 r. – uwaga nowy
CIT-8 (wersja 27);
• Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 do października 2019
r.

Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.
Limity kosztowe w 2019 r.
• Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki,
opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
• Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług
niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
• Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
(ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem
wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi,
darowiznami, etc.)
Wszystkie problemy praktyczne z alokacją przychodów i kosztów do źródeł
• W jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do
nich przypisujemy?
• W jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do
nich przypisujemy?
• W jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe, i
inne?
• Czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF.
• Bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym
uwzględnieniem kosztów ogólnych.
Rewolucyjne zmiany dla podmiotów powiązanych i w zakresie dokumentowania transakcji
(transfer pricing). Kto ma obowiązki dokumentacyjne informacyjne i deklaracyjne do 30
września 2019 r.?
• Jak zmieniła się definicja podmiotów powiązanych?
• Nowe limity transakcyjne od których uzależnione jest dokumentowanie transakcji.
• Kto może skorzystać z wyłączeń z obowiązku dokumentowania transakcji?
• Według jakich przepisów wykonać obowiązki dokumentacyjne w 2019 r. za rok
2018?
• Terminy wykonania obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w 2019 r.
Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) w 2019 r. i na 2020 r.
• Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku
stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
• Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku
w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w
roku przekracza 2 mln PLN (zmiana od 1 stycznia 2020 r.).
• Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
• Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i
wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
Pozostałe zmiany w 2019 r.
• Nowe stawki podatku: 9% stawka podatku zamiast stawki 15%, 5% stawka
„innovation box”, 8,5% stawka dla deweloperów.
• Podatek wyjścia (exit tax).
• Kto jest zobowiązany do zapłaty nowego podatku od własności nieruchomości
rozliczanego w ramach CIT w 2018 a kto będzie zobowiązany w 2019 r.?
• Uregulowanie zasad opodatkowania transakcji w zakresami obrotu walutami
wirtualnymi.
• prawo do korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany dotyczące
rozliczania podatku u źródła od dywidend, należności licencyjnych, odsetek oraz w
przypadku zapłaty za usługi niematerialne;
•

5.

6.

7.

8.

9.

Uproszczenia w zakresie dokumentowania podatku (różnice kursowe, wybór roku
podatkowego, etc.);
• Nowe sanacyjne zobowiązania podatkowe dla podatników stosujących optymalizacje
podatkowe w ramach CIT.
10. Podstawy schematów podatkowych (MDR) w zakresie podatków dochodowych.
• Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
• Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie
zachowania schematem podatkowym nie są?
•

Firma jako płatnik podatku dochodowego
od osób fizycznych w 2019 r. i na 2020 r.
1. Najnowsze uchwalone i zaplanowane zmiany.
• „Zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r. Jakich przychodów (dochodów)
dotyczy zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie
pobierać zaliczki na podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i
informacyjne? Jakie nowe procedury powinien wdrożyć płatnik w modelu
kadrowym?
• Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do
17 proc. Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika
związane ze zmianą.
• Jakich zmian wykresie PIT-11 należy spodziewać się od przyszłego roku?
• Kiedy wchodzą w życie wszystkie uchwalone lub zaplanowane zmiany i jakie są
przepisy przejściowe? Propozycje zapisów rozwiązań wewnętrznych korzystnych w
kontekście zaplanowanych zmian.
2. Przychody pracowników w 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
• Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym
grożą świadczenia nieodpłatne.
• Działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków.
• Zapomogi - które są wolne od podatków?
• Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z
praktyki ZUS.
• Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
• Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10%
podatek zryczałtowany.
3. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
• Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy
innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów
administracyjnych i ZUS.
• Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów
dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z
miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
• Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla
managerów.

• Podróże służbowe –

które świadczenia są wolne od podatku.
• Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów
osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów
administracyjnych.
• Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je
pracownikom o wysokich dochodach.
• Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne
przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
4. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
• Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
• Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw
autorskich do tego utworu cele podatkowe?
• Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw
autorskich w branży IT?
• Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
• Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
5. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
• Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
• Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega
opodatkowaniu;
• Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z
przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego
wynika dla PIT.
• Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.

Szkolenie zostało zaplanowane w najlepszym terminie ze
względu na okresy wejścia w życie poszczególnych zmian.
Należność w promocyjnej cenie dla Państwa za uczestnictwo pierwszej osoby z firmy wraz z
lunchem i materiałami wynosi 990,00 zł. + 23% VAT. Należność za uczestnictwo kolejnych osób z
firmy wynosi 890,00 zł. + 23% VAT.

Kalkulacja ceny wraz z materiałami i lunchami oparta jest na rzeczywistych kosztach
związanych z organizacją szkolenia, które poprowadzą bardzo dobrzy Wykładowcy.
Pisemne zgłoszenia prosimy przesyłać: e - mail: biuro@optimum-professional.pl
lub formularzem zgłoszeniowym na stronie www.optimum-professional.pl lub faxem 0-22 379 79 70,
Poniżej znajdziecie Państwo gotową kartę zgłoszenia do wydrukowania i wypełnienia.

Karta zgłoszenia

Podatki 2020

12-13.12.2019 Warszawa

Nazwa Firmy: .................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................
tel:................................................fax:............................................NIP: ......................................…………..
e-mail:...........................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko (osób zgłoszonych):.............................................................................................................

..............................................................................................................

Należność za uczestnictwo wraz z materiałami …………… zł (1 osoba) x ........osób =..................zł.
Należność za uczestnictwo wraz z materiałami …………… zł (2 osoba) x ........osób =..................zł.
Ogółem należność w wysokości...............................zł wpłacone gotówką w dniu konferencji /przelewem* na konto w

Santander Bank Polska S.A. nr 90 1090 1056 0000 0000 0602 1931
Administratorem Twoich danych jest Optimum Professional Artur Butkiewicz siedzibą w Piasecznie, ul. Kosodrzewiny 9 wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 951-136-62-50, REGON: 013230365. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną
danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@optimum-professional.pl. Kontakt we wskazanych sprawach
możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” .Podane przez Ciebie dane
osobowe będą przetwarzane w następujących celach: – wykonania umowy usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu
zakończenia umowy, – marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu, – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, – prowadzenia procesów reklamacyjnych. Posiadasz ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na
podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@optimum-professional.pl.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych
jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Optimum
Professional Artur Butkiewicz w ramach zawieranych z Tobą umów

*niepotrzebne skreślić

..................................................
pieczątka i podpis osoby
odpowiedzialnej za zgłoszenie

