Załącznik Nr 1 do Pakietu pomocowego dla elbląskich
przedsiębiorców EPEC Sp. z o.o.

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA
I. Dane Wnioskodawcy:

Nazwa przedsiębiorcy:

NIP:

Adres siedziby:
(ulica , nr lokalu)

(miejscowość)

(kod pocztowy)

Data złożenia wniosku:

Podatnik VAT czynny:

Data rozpoczęcia działalności:

TAK / NIE

*

**

*W celu udokumentowania danych Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do wniosku aktualnego potwierdzenia wpisu do CEIDG lub KRS
** Niepotrzebne skreślić
II. Weryfikacja wsparcia:

Miesiąc składania wniosku:

2020r.
(miesiąc)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

za ostatni okres: *

2020r.
(miesiąc)

zł
(kwota przychodu)

za okres porzedni: **

zł
(miesiąc)

(rok)

(kwota przychodu)

Spadek przychodów:

%

W celu udokumentowania danych liczbowych Wnioskodawca ma obowiązek:
* dołączyć do wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ewidencji sprzedaży za ostatni okres rozliczeniowy
1. dla podatników VAT czynnych - ewidencję sprzedaży VAT,
2. dla przedsiębiorców niebędących czynnymi podatnikami VAT - ewidencję sprzedaży wg obowiązującego wzoru dla rodzaju prowadzonej działalności
** dołączyć do wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ewidencji sprzedaży za analogiczny okres rozliczeniowy roku poprzedniego lub w przypadku
Przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż rok - za miesiąc luty 2020r.
III. Forma pomocy:

WYBIERZ FORMĘ POMOCY - zaznacz X przy poz. 1 lub 2 *
1. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat **

2. Ulga w czynszu z tytułu najmu lokalu**

WYBIERZ FORMĘ POMOCY - zaznacz X przy poz. 1a lub 1b *

WYBIERZ FORMĘ POMOCY - zaznacz X przy poz. 2a lub 2b lub 2c*
Jeśli chcesz rozłożyć zobowiązanie na raty zaznacz poz. 2a i wpisz ilość rat,
Jeśli chcesz odroczyć termin płatności zaznacz poz. 2b,
jeśli chcesz czasowo obniżyć czynsz - zaznacz poz. 2c.

Jeśli chcesz rozłożyć zobowiązanie na raty zaznacz poz. 1a i wpisz ilość rat,
Jeśli chcesz odroczyć termin płatności zaznacz poz. 1b.

1a

Rozłożenie zobowiązania
na raty***

1b

Odroczenie terminu płatności
do dnia***

2a

Rozłożenie zobowiązania
na raty***

2b

Odroczenie terminu płatności
do dnia***

(ilość rat)

(ilość rat)

(RRRR-MM-DD)

(RRRR-MM-DD)

2c Czasowe obniżenie wysokości czynszu najmu***

Kwota zobowiązania:

Kwota zobowiązania:

* Przedsiębiorca może skorzystać wyłącznie z jednej formy pomocy!
** Wsparciem objęte są wyłącznie zobowiązania wobec EPEC Sp. z o.o. z wymagalnym terminem zapłaty po 1 kwietnia 2020r.
*** Maksymalny termin odroczenia płatności, rozłożenia na raty zobowiązania lub obniżenia czynszu - 30.06.2020r.

(pieczęć firmowa)

(podpis Wnioskodawcy)

