......................................................................
Nazwisko i Imię

Rzeszów, dnia .....................................

RACHUNEK nr ……
dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
Za pracę wg umowy o dzieło nr SL..............z dn….……….. stanowiącą/niestanowiącą* przedmiot prawa autorskiego,
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(przedmiot umowy)

Kalkulacja ...............................................................................................................……………………………...………………….
Ogółem wynagrodzenie brutto dla wykonawcy……………………………..zł.
Słownie zł: ...........................................................................................................................................................................................
........................................................
Podpis wystawcy rachunku
oświadczenie dla celów podatkowych
(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
ADRES ZAMIESZKANIA:
Miejscowość ...............................................Ulica .................................................. Nr domu ….......... Nr mieszkania ….………
Kod pocztowy .......................................... Poczta.................................................. Tel. kontaktowy ……..………………………
Powiat ...................................................... Gmina ………………………………. Woj. …………………………………………..
PESEL .......................................................NIP**…………………..…………... Data urodzenia ………….………………..…
Urząd Skarbowy ……………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................
Podpis wystawcy rachunku
Należność proszę przekazać na moje konto w Banku ..................................................................................................................
Dzieło/Praca* została wykonana i przyjęta bez zastrzeżeń
Rachunek za okres od ……………….…..…..… do …………………………

..……………………………..
Podpis przyjmującego pracę
Sprawdzono pod względem merytorycznym

Zleceniobiorca
Wynagrodzenie
brutto
Składka na ubezp.
emerytalne 9,76%
Składka na ubezp.
rentowe 1,50%
Dobrowolne ubezp.
chorobowe 2,45%

Płatne z działalności: …………………………..
Razem ZUS 13,71%
..........................................................................
Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Ubezpieczenia
zdrowotne 7,75%
Ubezpieczenie
zdrowotne 1,25%

Data ...............................................
Zatwierdzono na sumę zł ……….........................................................................

Zleceniodawca

Składka na ubezp.
emerytalne 9,76%
Składka na ubezp.
rentowe 6.50%
Składka na ubezp.
Wypadkowe
0,93%
Fundusz Pracy
2,45%
Razem ZUS
19,64%
Obliczył:
..................................................

Zaliczka na podatek
Do wypłaty
Kwituję odbiór zł ...........................................................................................
Słownie ..........................................................................................................

.......................................................
Kwestor (lub osoba upoważniona)

Wydatek strukturalny

......................................................
Rektor (lub osoba upoważniona)

............................................
Data

..................................................
Podpis

Oświadczenie dla celów ZUS
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 r. z późniejszymi
zmianami ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 11 poz.74)
TAK/NIE
Nazwisko i Imię …………………………………………………………………………………..
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie
Nauczyciele
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie
Administracja
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie
Obsługa
Jestem /nie jestem* zatrudniony poza Uniwersytetem Rzeszowskim
na umowę o pracę /umowę zlecenie* i osiągam /nie osiągam* z tego tytułu
co najmniej najniższe wynagrodzenie brutto
Jestem emerytem /rencistą* - posiadam jedynie umowę
o dzieło /zlecenie* z Uniwersytetem Rzeszowskim

Jestem emerytem /rencistą* - zatrudnionym poza Uniwersytetem
Rzeszowskim na podstawie umowy o pracę /umowę zlecenia*
Jestem studentem lub uczniem do 26 roku życia
( dot. studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich )
Prowadzę działalność gospodarczą od której odprowadzam /nie odprowadzam* składki
na ubezpieczenia społeczne
P

*

- niepotrzebne skreślić

** - należy wpisać PESEL lub NIP zgodnie z art. 11 ust 1-4 Ustawy z dnia 13 października 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz. 2681
z późn. zm. )

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym.
Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

Data

Podpis wykonawcy / zleceniobiorcy

