
 

 

 
 
 

 
...............................(miejsce), dnia ......................... r. 

 
 
Oświadczam, iż firma .........................................................................................................................                  
popiera akcję Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w sprawie: podniesienia limitów na nieodpłatne 
przekazanie towarów osobom trzecim, prezentów o małej wartości oraz doprecyzowanie w ustawie 
tych kwot, jako wartości netto oraz popieram jej wszystkie postulaty tj.: 
 
Polska Izba Artykułów Promocyjnych proponuje następujące brzmienie z art. 7 ust. 4 ustawy 
o VAT  
 
Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie 

towary: 

-o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 200 zł netto, jeżeli podatnik 

prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;  

-których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt1, jeżeli jednostkowa cena 

nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, 

określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 80 zł netto”. 

Nadto oświadczam, iż zapoznałem się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania i 

ochrony moich danych osobowych. 
 
 
 
 
……………………………………..                                   .............................................................                    

               pieczęć firmowa                                                       czytelny podpis Właściciela/Prezesa firmy                                                    

Klauzula informacyjna 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą przy ul.Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, KRS 0000274263, NIP:522 284 29 37. 2. Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą w celach zbierania poparcia pod petycją dotyczącą podniesienia limitów na nieodpłatne przekazanie towarów osobom trzecim, prezentów o małej wartości oraz 

doprecyzowania w ustawie kwot, jako wartości netto i złożenia tejże petycji do Ministerstwa Finansów RP. Podstawą przetwarzania danych jest art. art. 6 ust. 1. lit. f) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 3. podanie danych ma 

charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą 

udzieli na to zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do złożenia ww. petycji, jej rozpatrzenia oraz jej zrealizowania. 5. Możliwe jest powierzenie przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych podmiotom uczestniczącym w rozpatrywaniu i realizacji ww. petycji. 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 




