_______________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE
dla celów podatkowych
o przyjęciu nagrody z tytułu udziału w PGE VIII Biegu Siedleckiego Jacka w Siedlcach
Kategoria/Category……………………………………………………………………………….
Wartość nagrody/Prize value……………………………………………………………………..
DANE /Personal data:
Nazwisko/Surname ___________________ Imię/name _________________________________
NIP/Tax
Imię

Identification

matki/Mother’s

Number______________________
name________________Imię

Passport

ojca/Father’s

number_________________
name_____________________

Data urodzenia/Date of birth__________________ Miejsce urodzenia/Place of birth__________
PESEL : __________________
Miejsce zamieszkania/Full address:
Ulica/Street____________________
Kod

pocztowy/Postal

Nr domu/Building No_____ Nr mieszkania/Flat No _____

code______________

Miejscowość/City___________________________

Państwo/Country _________________________________________
Właściwy Urząd Skarbowy _________________________________________

SWIFT:…………………………………….. Nr konta bankowego/IBAN:

telefon kontaktowy/mobile: …………………………………
adres email: …………………………………………………..

podpis/signature …………………………………….
______________________________________________________________________________________________
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.; siedziba: ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce,
NIP: 821-17-09-998, REGON: 710453717, Tel./fax: +4825 644 23 99 e-mail: biuro@arm.siedlce.pl

biegjacka.pl

_______________________________________________________________________________________________

Zgodnie z ust. VII pkt. 6 PGE VIII BIEG SIEDLECKIEGO JACKA REGULAMINEM BIEGÓW
GŁÓWNYCH warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest dostarczenie do Organizatora numeru rachunku
bankowego na wskazanym druku w dniu biegu w Biurze Zawodów lub na adres Organizatora drogą listowną lub
mailową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).
Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991r.o Podatku dochodowym od osób fizycznych, na podatnie Art.21.1
pkt.68 wolne od podatku są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych)
przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki,
dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa
wartość tych wynagrodzeń lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł., zwolnienie od podatku nagród związanych ze
sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego
pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760zł opodatkowane będą w całości zryczałtowanym 10% podatkiem.
Do pobrania zryczałtowanego 10% podatku od wygranych nagród, nie objętych zwolnieniem, obowiązany
jest płatnik – organizator konkursu – mający do dyspozycji nagrody rzeczowe.
Stosownie do zapisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r., dochodów (przychodów) uzyskanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród
związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, nie łączy się z dochodami z innych
źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Osoby fizyczne
będące przedsiębiorcami, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz podmioty
uprawnione do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych wypłacając przychody z powyższych tytułów zobowiązane
są, przy ich wypłacie, pobrać wygrywającym podatek, odprowadzając go następnie na rachunek urzędu skarbowego
właściwego według siedziby płatnika (art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991r.).

………………………………….
Podpis

………………………………..
Data

______________________________________________________________________________________________
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.; siedziba: ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce,
NIP: 821-17-09-998, REGON: 710453717, Tel./fax: +4825 644 23 99 e-mail: biuro@arm.siedlce.pl

biegjacka.pl

