
Przykład poprawnie wystawionej faktury VAT: 

Faktura VAT nr ……

WYSTAWCA:

NIP: numer

Nazwa i adres laureata
          Data wystawienia: DD-MM-RRRR

          Data wykonania usługi: DD-MM-RRRR

SPRZEDAWCA

NIP: numer

Nazwa i adres laureata
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP: 526-27-48-966

                            Departament Komunikacji

ODBIORCA:

Lp. Nazwa j.m. ilość Cena
netto

wartość
netto

stawka
VAT

kwota
VAT

wartość
brutto

Realizacja świadczeń sponsoringowych 
zgodnie z umową z dnia data pomiędzy 
PSE S.A. a podmiotem nazwa laureata – 
laureatem programu „WzM0Cnij swoje 
otoczenie’’

1.
zł % zł zł

zł zł złx RAZEM:

Do zapłaty: ………………..

Słownie złotych: …………………………………………………….PLN

Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego

Sposób płatności: przelew

Nazwa właściciela rachunku bankowego: nazwa wystawcy lub sprzedawcy *jeśli różne

Nazwa banku: ……….……….……….

Numer rachunku bankowego: …………..……….……….

 

……………………………………………………….

Data i podpis osoby sporządzającej

…………………………………

Podpis wystawcy dokumentu



Przykład poprawnie wystawionej faktury dla podmiotów
niebędących płatnikami VAT

Faktura nr ……

WYSTAWCA:

NIP: numer

Nazwa i adres laureata
          Data wystawienia: DD-MM-RRRR

          Data wykonania usługi: DD-MM-RRRR

SPRZEDAWCA

NIP: numer

Nazwa i adres laureata
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP: 526-27-48-966

                            Departament Komunikacji

ODBIORCA:

Lp. Nazwa j.m. ilość Cena
netto

wartość
netto

stawka
VAT

kwota
VAT

wartość
brutto

Realizacja świadczeń sponsoringowych 
zgodnie z umową z dnia data pomiędzy 
PSE S.A. a podmiotem nazwa laureata – 
laureatem programu „WzM0Cnij swoje 
otoczenie’’

1.
zł zw. 0 zł zł

zł zł złx RAZEM:

Do zapłaty: ………………..

Słownie złotych: …………………………………………………….PLN

Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego

Sposób płatności: przelew

UWAGI: Laureat nie jest podatnikiem VAT, podstawa zwolnienia: ……………………………………........................................

Nazwa właściciela rachunku bankowego: nazwa wystawcy lub sprzedawcy *jeśli różne

Nazwa banku: ……….……….……….

Numer rachunku bankowego: …………..……….……….

 

……………………………………………………….

Data i podpis osoby sporządzającej

…………………………………

Podpis wystawcy dokumentu



Przykład poprawnie wystawionej noty księgowej: 

Nota księgowa obciążeniowa 

 

Nota księgowa nr ……… z dnia dd-mm-rrrrr 

 

TREŚĆ
 

Obciążamy
 

 
  

 
kwota

 

zł

 

 

Razem:    

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie złotych: …………………………………………………….PLN

Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego

Sposób płatności: przelew

UWAGI: Laureat nie jest podatnikiem VAT, podstawa zwolnienia: …………………………………… *Jeśli dotyczy

 

……………………………………………………….

Data i podpis osoby sporządzającej

…………………………………

Podpis wystawcy dokumentu

Realizacja świadczeń sponsoringowych zgodnie z umową z dnia 
data pomiędzy PSE S.A. a podmiotem nazwa laureata – laureatem 
programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Nazwa banku
Numer rachunku bankowego

WYSTAWCA:

NIP: numer

Nazwa i adres laureata
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP: 526-27-48-966

                            Departament Komunikacji

ODBIORCA:

kwota zł


