Załącznik Nr 1 do wniosku
o dofinansowanie podjęcia
działalności gospodarczej

BUDŻET PRZEWIDYWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wyszczególnienie
Nr
wiersza

Miesięcznie

Liczba miesięcy

(Podać odpowiednio
średniomiesięczną
wartość przychodu
lub kosztu)

(Podać liczbę
m-cy, w których
w ciągu roku
uzyskiwane będą
przychody lub
koszty wykazane
w kolumnie 2)
4

[PLN]
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2

3

A. PRZYCHODY
Sprzedaż wyrobów, towarów handlowych
Sprzedaż usług
Inne przychody
Razem przychody (suma od w. 1 do w. 3)
B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
Zakup towarów handlowych
Zakup materiałów, surowców do produkcji
Koszty opakowań
Koszty transportu
Koszty najmu lub dzierżawy
Media (woda, gaz, prąd, c.o. itp.)
Abonament telefon., obsługa strony www
Amortyzacja środków trwałych

Rocznie [PLN]
(Wartość z kolumny 3
pomnożyć przez liczbę
miesięcy z kolumny 4.
Kwoty z wierszy 4, 23,
24 i 33 należy wpisać
odpowiednio w pkt 18
wniosku )
5

xxx

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych

Koszty reklamy
Wynagrodzenie brutto pracowników
ZUS pracowników finansowany przez pracodawcę

Koszty usług firm zewnętrznych
Inne koszty:

Razem koszty (suma od w. 5 do w. 22)

xxx
C. DOCHÓD

24

Dochód z działalności (od w. 4 odjąć w. 23)

xxx
D. SKŁADKI ZUS

25
26
27
28
29
30
31
32

33

Własne ubezpieczenie społeczne
Własne ubezpieczenie zdrowotne
Razem składki ZUS (suma w. 25 i w. 26)
E. PODATEK DOCHODOWY
Forma i stawka
opodatkowania:

12 m-cy
12 m-cy
xxx

(wpisać np. ogólne zasady 18%, ryczałt 8,5%, karta podatkowa 250 zł/m-c)

xxx

Roczny podatek dochodowy (wyliczyć zgodnie z określoną w w. 28 formą i stawką opodatkowania)
Roczne ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku dochodowego

Należny podatek dochodowy z działalności za rok (od w. 29 odjąć w. 30)
Średniomiesięczna zaliczka na podatek
dochodowy (kwotę z w. 31 podzielić przez 12)
F. ZYSK NETTO
Zysk netto (od w. 24 odjąć w. 27 oraz odjąć odpowiednio
w.32 - w przypadku kol. 3 albo w. 31 – w przypadku kol.5)

xxx

xxx

G. WYLICZENIA PRZYCHODU
Wyliczenia
przychodu
z planowanej
działalności
gospodarczej
(Należy przedstawić
szczegółowy sposób
wyliczenia przychodów
wykazanych
w kolumnie 3 w w. 1-3
części A załącznika.
Wyliczenia powinny
uwzględniać wszystkie
rodzaje działalności
jakie zostały
wymienione
w pkt 10 części C
wniosku)

H. DODATKOWE UWAGI LUB WYJAŚNIENIA
DO SPORZĄDZONEGO BUDŻETU
W niniejszej części można
zawrzeć dodatkowe
uwagi lub wyjaśnienia do
sporządzonego budżetu.

I.

(Data)

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY

(Czytelny podpis wnioskodawcy)

