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Zgierz 31.08.17 r.

Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego informuje, że w związku
z nowelizacją przepisów o podróży służbowej od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązują nowe
zasady rozliczania przejazdów kosztów podróży. Zwrot należności za przejazd jest rozliczany tylko
na podstawie biletów kolejowych lub autobusowych za przejazd. W przypadku braku biletów, zwrot
kosztów przejazdu nie będzie rozliczany. Dotyczy również biletów II klasy pociągu pospiesznego.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.11.2006r.
Dz.U.236 poz.1661 z 11 grudnia 2006r.

Ponadto Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego na podstawie uchwały
Zarządu PZTS z dnia 6 września 2007 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia
należności przysługujących delegatowi ŁOZTS, sędziom sędziemu z tytułu podróży
samochodem osobowym nie będącym własnością organizacji delegującej, związanej
z realizacją delegacji na zawody tenisa stołowego oraz członkom Zarządu ŁOZTS na
posiedzenia Zarządu ŁOZTS.
1. Sędziowie delegowani na mecze i zawody tenisa stołowego woj. Łódzkiego
mogą używać do przejazdu samochodu nie będącego własnością organizacji
delegującej.
2. Stawka kosztów przejazdu w tym przypadku ustalona została w kwocie 0,60 zł za 1 km
(decyzją Zarządu ŁOZTS z dn. 23.06.2017)
3. Koszty przejazdu samochodem będą rozliczane w ewidencji przebiegu pojazdu stanowiącego
załącznik do delegacji sędziowskiej i stanowić będą podstawę wypłaty tych kosztów
w delegacji.
4. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać następujące dane:
- nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd,
- nr rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
- datę i cel wyjazdu, opis trasy /skąd – dokąd/
- liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
- stawkę za 1 / jeden / kilometr przebiegu,
- kwotę wynikającą z pomnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki
za 1 kilometr oraz potwierdzenie przejazdu / podpis podatnika /
5. Wydatki poniesione podczas podróży własnym autem na podstawie ewidencji przebiegu
pojazdu nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 23 ust 5 i 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
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6. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa delegujący.
7. W przypadku delegowania dwóch (lub więcej) sędziów z jednej miejscowości
do innej miejscowości na te same zawody (lub ten sam mecz) rozliczany będzie
przejazd tylko jednym środkiem transportu.

Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
/ Dz. U. 2004 roku Nr 204 poz 2088 z późniejszymi zmianami / oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobów
dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie
będących własnością pracodawcy / Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami /

Za Zarząd ŁOZTS
Przew. Kolegium Sędziów
/-/ Tomasz Ruszkiewicz

Otrzymują:
Członkowie Zarządu ŁOZTS
Kluby Woj. Łódzkiego
Sędziowie Woj. Łódzkiego
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