Miejscowość, 1 października 2018 r.
DANE SPRZEDAJĄCEGO

DANE KONTRAHENTA

INFORMACJA DLA KONTRAHENTA
(przesyłana raz do roku, jako załącznik do faktury)
▪

▪ o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON
o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat
▪ o możliwości odwołania złożonego oświadczenia o rezygnacji

Na podstawie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”,
w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2018 r., ustalonym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.1076), niniejszym informuję, że jesteśmy podmiotem uprawnionym do wystawiania
informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ulgach).
Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu,
odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającego co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ze szczególnymi schorzeniami (art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).
Z obniżenia wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, może skorzystać pracodawca
zobowiązany do wpłat na PFRON, tj. zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy, nie osiągający wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% lub w
przypadku publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych
szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych - 2%.
Ulgę może wykorzystać także jednostka wewnętrzna lub podlegająca centralizacji VAT, jeżeli jej dane zostały
ujawnione na fakturze dokumentującej zakup (art. 22 ust. 10a ustawy o rehabilitacji).
Obniżenie wpłaty na PFRON przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany
jest nabywca w danym miesiącu. Równocześnie ulga nie może być wyższa niż 50% kwoty należności netto za
uprawniający zakup z uwzględnieniem korekt tej faktury. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może
być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania
informacji o kwocie obniżenia.
Warunkiem obniżenia wpłaty jest:
1) udokumentowanie zakupu fakturą;
2) uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że
w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu;
3) udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez
sprzedającego w terminie – w zasadzie nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym
przypadał termin płatności za zakup.
Informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON są do Państwa przekazywane niezwłocznie po
terminowym uregulowaniu całej należności wynikającej z faktury – na druku INF-U. Prowadzimy także ewidencję
wystawionych ulg i ich korekt oraz składamy co miesiąc informację o wystawionych ulgach do PFRON.
Państwo również informują PFRON o wykorzystanych ulgach na druku DEK-I-U.
Jeżeli nie są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON,
bardzo prosimy o złożenie OŚWIADCZENIA o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
wtedy nie będziemy niepotrzebnie przesyłać Państwu informacji o ulgach.
Gdyby zmienili Państwo zdanie i chcieli korzystać z prawa do obniżenia wpłat, mogą Państwo w każdej
chwili ODWOŁAĆ złożone oświadczenie o rezygnacji.

Opracowanie: Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk Sp.k.
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OŚWIADCZENIE
O REZYGNACJI Z ZAMIARU KORZYSTANIA Z ULG WE WPŁATACH NA PFRON
Niniejszym oświadczam/-y, że rezygnujemy z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Skutkiem złożenia ww. oświadczenia będzie niewystawianie przez kontrahenta informacji o kwotach
obniżenia wpłat na PFRON.
W każdej chwili można odwołać powyższe oświadczenie i złożyć je kontrahentowi, co będzie
równoznaczne z obowiązkiem kontrahenta do wystawiania informacji o kwotach obniżenia wpłat na PFRON.

PODPISy
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ODWOŁANIE
OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z ZAMIARU KORZYSTANIA Z ULG WE WPŁATACH
NA PFRON
Niniejszym oświadczam/-y, że odwołuję/-emy złożone oświadczenie o rezygnacji z zamiaru korzystania
z prawa do obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Skutkiem złożenia ww. odwołania oświadczenia będzie wystawianie przez kontrahenta informacji o
kwotach obniżenia wpłat na PFRON.

PODPISy

Opracowanie: Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk Sp.k.

