
ZAMÓWIENIA DLA FIRM 

Karta Podarunkowa Ferio to atrakcyjny sposób nagradzania oraz motywowania Twoich pracowników. 

Zapakowana w etui może również stanowić znakomity podarunek dla Twoich klientów.  

Kupując karty podarunkowe wpłacasz tylko kwotę zasilenia kart. Nie pobieramy żadnych dodatkowych 

opat.  

JAK ZŁÓŻYĆ ZAMÓWIENIE NA KARTĘ PODURNKOWĄ 

Należy wypełnić i podpisać załączony formularz zamówienia. Formularz należy przesłać na adres email 

karta@flex-e-card.pl Pracownik Flex-e-card prześle w informacji zwrotnej notę księgową.                                     

Na podstawie w/w. noty będzie można dokonać płatności. Karty zostaną zasilone niezwłocznie                          

po wpłacie kwoty z zamówienia. Karty będzie można odebrać w Punkcie Sprzedaży Kart w Centrum 

Handlowym Ferio (przy Supermarkecie Intermarche).  

Wartość zasilenia kart podarunkowych flex-e-card finansowana z ZFSS nie powoduje zwiększenia 

podstawy wymiaru składki ZUS.  

 

KORZYŚCI FINANSOWE DLA FIRM 

Rodzaj 

świadczenia  

Źródło 

finansowania Zwolnienie z ZUS Zwolnienie z PIT 

Koszt uzyskania 

przychodu VAT 

Karty 

przedpłacone 

ZFŚS TAK 

TAK, do 380 zł. 

rocznie 

TAK, kosztem jest odpis na 

ZFŚS  NIE 

Środki 

obrotowe NIE NIE TAK NIE 

 

Podstawa prawna  

§2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998, nr 

161, poz.1106, z późniejszymi zmianami): Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące 

przychody: pkt 19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

• Karty Podarunkowe flex-e-card są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do 

kwoty 380 zł rocznie 

Podstawa prawna  

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. 

2012, poz. 361, z  późniejszymi zmianami): Wolne od podatku sa: pkt 67) Wartość otrzymanych przez 

pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o 

Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego 

w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 

w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, 

uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.  

• Wartość kart flex-e-card wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.  

 

mailto:karta@flex-e-card.pl


Podstawa prawna 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  

 Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 

2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 

9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania 

przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym 

Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne 

stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na  

rachunek Funduszu.   

Środki obrotowe  

 Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 

2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Kosztami uzyskania przychodów sa koszty 

poniesione w celu osiągniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów 

(...). 

• Charakter usług flex-e-card sprawia, ze nie jest ona obciążona podatkiem VAT w rozumieniu 

Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) , gdyż wartość nominalna kart nie jest towarem 

ani usługa w myśl przepisów tej Ustawy.  

Podstawa prawna 

Przekazanie kuponów podarunkowych lub środków na karcie pracownikom nie rodzi obowiązku 

podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 

(j.t. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suma

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

Data

Centrum handlowe

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do złożenia zamówienia

Nr telefonu os. upoważnionej

Proszę wypełnić drukowanymi literami

Nazwa firmy

Ulica:

Kod pocztowy

Osoba upoważniona do odebrania kart

Imię i nazwisko

Numer dowodu osobistego

INFORMACJE O ADMINSTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH                                                                                       

Miasto

NIP

Adres email (do przesłania noty)

Forma płatności 

Przelew

Karta płatnicza

Gotówka

Lp. Wartość karty Liczba kart

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

1 Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Flex-e-vouchers Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek 

prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 03983439, z siedzibą przy 28 West Street, LU6 1TA, 

Dunstable Bedfordshire. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Administratora programu sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim 

organem zajmującym się ochroną danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Programu, ma prawo złożenia skargi do 

tego organu.

2. O ile nie uzgodniono inaczej Administrator przetwarza tylko podstawowe dane wskazane w niniejszym formularzu. Podanie danych jest niezbędne do 

złożenia zamówienia, zawarcia i wykonywania umowy.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej oraz jej wykonywania, w tym wydania Karty 

Podarunkowej, przyjmowania oraz odpowiadania na zapytania dotyczące Kart Podarunkowych (np. stanu środków na Karcie Podarunkowej), jak również 

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Administrator Program przetwarza dane osobowe również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczaniu 

przestępstw finansowych oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora Programu w Wielkiej Brytanii oraz przez podmioty, którym Administrator 

Programu powierza przetwarzanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie na strone www.flex-e-card.pl

Dane mogą być przechowywane w chmurze, której serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Karty Podarunkowej, a po jej wykorzystaniu - przez okres konieczny dla zabezpieczenia 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji, w której przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

- prawo dostęp, tj. prawo do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,

- prawo do poprawiania: tj. prawo wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub 

niekompletne,

- prawo do usunięcia w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, osoba, której dane są przetwarzane, może domagać się, aby przekazane 

Administratorowi Programu dane osobowe zostały jej zwrócone lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres: karta@flex-e-card.pl 

7. Administrator nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

Zobowiązuję się do przekazania osobie upoważnionej do odbioru Kart Podarunkowych powyższych 

informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Administratora. 

RAZEM

Podpis i pieczątka


