V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”
NAUKA TATROM
ZAKOPANE 24–26 WRZEŚNIA 2015

KOMUNIKAT NR 3
Przychylając się do próśb uczestników konferencji, otwieramy możliwość wcześniejszego dokonywania wpłat.
Opłat można dokonywać od 7 sierpnia 2015 roku.
Koszty uczestnictwa
Opłata konferencyjna (obejmuje 1 egzemplarz streszczenia oraz monografii konferencyjnej i koszty spotkania
towarzyskiego) wynosi 200 zł (wpłaty wniesione do 20 września 2015 roku) lub 250 zł
(wpłata po 20 września 2015 roku).
Opłaty należy wnosić na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dane do przelewu:
Nr konta: 31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
Tatrzański Park Narodowy
34-500 Zakopane, Kuźnice 1
W tytule przelewu należy wpisać: Imię Nazwisko, opłata Konferencja Tatry2015.
(W miejsce Imię Nazwisko należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą wnoszona jest opłata konferencyjna,
należy to uczynić nawet w przypadku, gdy opłata wnoszona będzie z osobistego konta uczestnika konferencji.)
Faktury VAT
Osoby, które potrzebują faktury VAT, proszone są o przesłanie e-mailem potwierdzenia wpłaty.
W tytule e-maila proszę wpisać: Faktura Tatry 2015. W treści proszę podać dane do faktury oraz nazwiska
osób lub osoby, za które dokonano wpłaty. Faktura zostanie wysłana pocztą.
Uwaga: Opłata zawiera podatek VAT. Zwolnione z podatku VAT są instytucje publiczne (uczelnie,
urzędy wojewódzkie, parki narodowe itp.) na podstawie §13, ust.1, pkt.20 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 04.04.2011 r. lub §43, ust.1, pkt.29 lit.c) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zm.). Jeżeli uczestnictwo w konferencji będzie finansowane ze środków
publicznych, potwierdzone podpisanym oświadczeniem (poniżej wzór oświadczenia), wówczas zostanie
wystawiona faktura bez VAT. Podpisane oświadczenia (skan) proszę przesłać e-mailem: amachowska@tpn.pl
lub faksem: 18 20 23 299. Oryginały oświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu konferencji.

OŚWIADCZENIE
Na potrzeby zwolnienia z podatku VAT konferencji
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa instytucji)

Oświadczamy, że następująca usługa nabyta od Tatrzańskiego Parku Narodowego

TYTUŁ konferencji: ........................................................................................................................................................

TERMIN: .....................................................

MIASTO: .....................................................................................

IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW: .................................................................................................................................

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

ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników
oraz jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
z późniejszymi zmianami.

………………………………………………..
Data i podpis

………………………………………………..
Pieczątka

