Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 8 Rektora UZ z dn. 27.01.2016 r.
____________________________________________________________________________________________________________

pieczęć jednostki organizatora

data

OŚWIADCZENIE
ORGANIZATORA KONFERENCJI
W celu prawidłowego opodatkowania konferencji podatkiem VAT, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1722), należy określić rodzaj, przedmiot i charakter organizowanej konferencji.

Jako merytoryczny organizator konferencji niniejszym oświadczam, iż organizowana przez:
..........................................................................................................................................................................................
(nazwa Wydziału/Instytutu/Katedry)

konferencja międzynarodowa /krajowa, lokalna (warsztaty, zjazd, sympozjum)1 o nazwie:
.........................................................................................................................................................................................
(nazwa konferencji)

ma charakter:
(właściwe zaznaczyć X)

edukacyjny

(usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt. 26 ustawy, świadczone przez
uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze) stawka podatku od
towarów i usług: zwolniona (na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów)

powyższy charakter konferencji wyróżnia się następującymi elementami:
•
•
•
•
•
•

jest możliwe, by wyraźnie wyodrębnić spośród uczestników grupy wykładowców oraz grupy słuchaczy,
uczestnicy z założeń konferencji podnoszą swoje kwalifikacje,
uczestnictwo niesie za sobą poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz jej aktualizację przez uczestników,
udział studentów i/lub doktorantów jest nieodpłatny jednakże warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej
rejestracji,
w ramach spotkań konferencyjnych nie występują elementy doradztwa i/lub konsultingu, jak również reklamy
ośrodków reprezentowanych przez uczestników konferencji,
uczestnicy konferencji otrzymują certyfikat uczestnictwa.
naukowo-badawczy, stawka podatku od towarów i usług:

23 %

powyższy charakter konferencji wyróżnia się następującymi elementami:
•
•

wymiana doświadczeń naukowych, spotkanie grona osób – przedstawicieli organizacji naukowych poświęconym
zreferowaniu i omówieniu określonych zagadnień będących tematem konferencji.
konferencja naukowo-badawcza może być połączona z organizacją targów i wystaw oraz zawierać elementy
reklamujące osiągnięcia naukowe ośrodków, organizatorów czy uczestników.

(data, podpis i pieczęć dziekana wydziału/kierownika pionu)

1

właściwe podkreślić

(data, podpis przewodniczącego komitetu organizacyjnego)

