NALEŻY WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE POLA JASNE. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Składanie deklaracji w postaci elektronicznej: www.ufg.pl/tfg-deklaracja
DEKLARACJA
składana przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do UFG
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć
znakiem X właściwy kwadrat)
Data wypełnienia (DD-MM-RRRR)
Za okres:

Miesiąc (słownie)

złożenie deklaracji

korekta deklaracji

1.
2.

Rok

3.

Dane identyfikacyjne
Numer ewidencyjny

1

Firma lub nazwa przedsiębiorcy
turystycznego
NIP (jeżeli posiada)

4.
5.

6.

miejscowość
Siedziba i adres przedsiębiorcy
turystycznego lub główne miejsce
i adres wykonywania działalności

kod pocztowy

7.
8.
9.

ulica
nr budynku
nr lokalu

10.
11.

WYJAŚNIENIE:
1) Każdorazowo przez „TFG” należy rozumieć Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a przez „UFG” – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
2) Ilekroć w deklaracji jest mowa o „państwach europejskich”, należy przez to rozumieć państwa europejskie wymienione w załączniku do rozporządzenia
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465).
3) Ilekroć w deklaracji wskazuje się: „wpłata przyjmowana po realizacji imprezy turystycznej” lub „wpłata przyjmowana po realizacji powiązanych usług
turystycznych”, dotyczy to przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych przyjmuje
od podróżnego całą wpłatę po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych.
4) Ilekroć w deklaracji jest mowa o „pozostałych przypadkach”, dotyczy to sytuacji, gdy część lub całość wpłaty jest przyjmowana od podróżnego przed realizacją
imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych.
5) Ilekroć w deklaracji jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650).

Dane dotyczące składek na TFG z tytułu działalności przedsiębiorcy turystycznego jako ORGANIZATORA TURYSTYKI
I

Dane dotyczące liczby podróżnych objętych umowami o udział w imprezie turystycznej zawartymi w danym miesiącu oraz wysokości
składki na TFG należnej z tego tytułu

Charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce
realizacji imprezy turystycznej, sposób transportu i rodzaj
zapewnianego środka transportu

1.

Terytorium państw europejskich
i pozaeuropejskich
z wykorzystaniem transportu
lotniczego w ramach przewozu
czarterowego, z wyłączeniem pkt 6

wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej

Liczba
podróżnych
objętych
umowami

Liczba umów
zawartych
z podróżnymi

Wysokość
składki należnej
od każdego
podróżnego
na TFG (w zł)

Łączna
wysokość
składki należnej
na TFG
2
(w zł)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pozostałe przypadki

1

Należy wpisać numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych, prowadzonej przez UFG. Numer można sprawdzić na stronie internetowej turystyka.gov.pl.
2
Łączna wysokość składki należnej na TFG stanowi iloczyn liczby podróżnych, objętych umowami zawartymi w miesiącu, którego dotyczy składana deklaracja,
i wysokości składki należnej od każdego podróżnego.
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2.

3.

4.

5.

6.

Terytorium państw pozaeuropejskich
z wykorzystaniem innego środka
transportu niż transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego

Terytorium państw
pozaeuropejskich, jeżeli nie jest
realizowana usługa transportowa

Terytorium państw europejskich
z wykorzystaniem innego środka
transportu niż transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego,
z wyłączeniem pkt 6

Terytorium państw europejskich,
jeżeli nie jest realizowana usługa
transportowa, z wyłączeniem pkt 6

Terytorium państw mających lądową
granicę z RP, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej w obrębie
obwodu kaliningradzkiego
oraz na terytorium RP, bez względu
na realizację lub brak realizacji usługi
transportowej

wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki

Suma składek należnych na TFG od podróżnych, z którymi zostały zawarte umowy
o udział w imprezie turystycznej (w zł)

60.

(Suma wartości z pól 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 i 59)

II

Dane dotyczące liczby podróżnych:
1. których imprezy turystyczne zostały odwołane przez organizatora turystyki z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli
realizacja imprezy turystycznej była uzależniona od liczby zgłoszeń,
2. którzy rozwiązali umowę o udział w imprezie turystycznej lub odstąpili od umowy o udział w imprezie turystycznej,
3. których umowy o udział w imprezie turystycznej zostały zmienione w sposób umożliwiający zarachowanie odprowadzonej składki
(zmiany w zakresie: liczby podróżnych objętych umową, miejsca realizacji imprezy turystycznej, rodzaju zapewnianego środka
transportu)
— w danym miesiącu, od których zostały wcześniej odprowadzone składki na TFG, oraz dane dotyczące wysokości tych składek

Liczba podróżnych,
objętych rozwiązanymi
lub zmienionymi
umowami

Łączna wysokość
wcześniej
odprowadzonych
składek należnych do
zarachowania na poczet
3
aktualnej składki (w zł)

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce
realizacji imprezy turystycznej, sposób transportu i rodzaj
zapewnianego środka transportu

1.

2.

3

Terytorium państw europejskich
i pozaeuropejskich
z wykorzystaniem transportu
lotniczego w ramach przewozu
czarterowego, z wyłączeniem pkt 6
Terytorium państw pozaeuropejskich
z wykorzystaniem innego środka
transportu niż transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego

wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki

Liczba umów
rozwiązanych
lub zmienionych

Należy podać faktyczną wysokość składek odprowadzonych przez przedsiębiorcę turystycznego, a nie w wysokości obowiązującej w okresie, za jaki jest
składana deklaracja. Dane dotyczące zarachowania składek wykazanych w deklaracjach za miesiące do czerwca 2018 r. (włącznie) należy wpisać odpowiednio
w polach 64–66, 70–72, 82–84, 94–96.
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3.

4.

5.

6.

Terytorium państw
pozaeuropejskich, jeżeli nie jest
realizowana usługa transportowa
Terytorium państw europejskich
z wykorzystaniem innego środka
transportu niż transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego,
z wyłączeniem pkt 6
Terytorium państw europejskich,
jeżeli nie jest realizowana usługa
transportowa, z wyłączeniem pkt 6
Terytorium państw mających lądową
granicę z RP, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej w obrębie
obwodu kaliningradzkiego
oraz na terytorium RP, bez względu
na realizację lub brak realizacji usługi
transportowej

wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozostałe przypadki
97.

Suma składek należnych do zarachowania (w zł) na poczet następnej należnej składki
do przekazania na TFG zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z tytułu rozwiązania umowy,
odstąpienia od umowy lub zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej
(Suma wartości z pól 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93 i 96)

Dane dotyczące składek na TFG z tytułu działalności przedsiębiorcy turystycznego jako
PRZEDSIĘBIORCY UŁATWIAJĄCEGO NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH
III

Dane dotyczące liczby podróżnych objętych umowami z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych
zawartymi w danym miesiącu oraz wysokości składki należnej z tego tytułu na TFG
Charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce
realizacji powiązanej usługi turystycznej, sposób transportu
i rodzaj zapewnianego środka transportu

1.

Terytorium państw
pozaeuropejskich, jeżeli jest
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych

Liczba
podróżnych
objętych
umowami

Liczba umów
zawartych
z podróżnymi

Wysokość
składki należnej
od każdego
podróżnego
na TFG (w zł)

Łączna
wysokość
składki należnej
na TFG
4
(w zł)

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

pozostałe przypadki

2.

3.

4.

Terytorium państw
pozaeuropejskich, jeżeli nie jest
realizowana usługa transportowa

Terytorium państw europejskich,
jeżeli jest realizowana usługa
transportowa, z wyłączeniem pkt 5

Terytorium państw europejskich,
jeżeli nie jest realizowana usługa
transportowa, z wyłączeniem pkt 5

wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych
pozostałe przypadki

4

Łączna wysokość składki należnej na TFG stanowi iloczyn liczby podróżnych objętych umowami zawartymi w miesiącu, którego dotyczy składana deklaracja,
i wysokości składki należnej od każdego podróżnego.
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5.

Terytorium państw mających lądową
granicę z RP, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej w obrębie
obwodu kaliningradzkiego oraz
terytorium RP, bez względu na
realizację lub brak realizacji usługi
transportowej

wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

pozostałe przypadki

Suma składek należnych na TFG od podróżnych, którym ułatwiono nabycie powiązanych
usług turystycznych (w zł)

138.

(Suma wartości z pól 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133 i 137)

IV

Dane dotyczące liczby podróżnych:
1. którzy rozwiązali umowę lub odstąpili od umowy zawartej z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług
turystycznych,
2. których umowy zostały zmienione w sposób umożliwiający zarachowanie odprowadzonej składki (zmiany w zakresie: liczby
podróżnych objętych umową, miejsca realizacji powiązanych usług turystycznych, rodzaju zapewnianego środka transportu)
— w danym miesiącu, od których zostały wcześniej odprowadzone składki na TFG, oraz dane dotyczące wysokości tych składek

Charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce
realizacji powiązanej usługi turystycznej, sposób transportu
i rodzaj zapewnianego środka transportu

1.

Terytorium państw
pozaeuropejskich, jeżeli jest
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych

Liczba umów
rozwiązanych
lub zmienionych

Liczba podróżnych
objętych
rozwiązanymi lub
zmienionymi
umowami

Łączna wysokość
wcześniej
odprowadzonych
składek należnych do
zarachowania na poczet
5
aktualnej składki (w zł)

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

pozostałe przypadki

2.

3.

Terytorium państw
pozaeuropejskich, jeżeli nie jest
realizowana usługa transportowa

Terytorium państw europejskich,
jeżeli jest realizowana usługa
transportowa, z wyłączeniem pkt 5

wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych
pozostałe przypadki

4.

5.

Terytorium państw europejskich,
jeżeli nie jest realizowana usługa
transportowa, z wyłączeniem pkt 5

Terytorium państw mających lądową
granicę z RP, a w przypadku Federacji
Rosyjskiej w obrębie obwodu
kaliningradzkiego
oraz terytorium RP, bez względu
na realizację lub brak realizacji usługi
transportowej

wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych
pozostałe przypadki
wpłata przyjmowana
po realizacji
powiązanych usług
turystycznych
pozostałe przypadki

Suma składek należnych do zarachowania (w zł) na poczet następnej składki należnej
do przekazania na TFG zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z tytułu rozwiązania umowy,
odstąpienia od umowy lub zmiany umowy zawartej z przedsiębiorcą ułatwiającym
nabywanie powiązanych usług turystycznych

169.

(Suma wartości z pól 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165 i 168)

5

Należy podać faktyczną wysokość składek odprowadzonych przez przedsiębiorcę turystycznego, a nie w wysokości obowiązującej w okresie, za jaki jest
składana deklaracja.
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V

Wysokość składek należnych do zarachowania z tytułu działalności organizatora
turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług
turystycznych nierozliczonych w poprzednim okresie (w zł)

170.

Całkowita kwota należna do uiszczenia w danym miesiącu
do TFG z tytułu działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego
nabywanie powiązanych usług turystycznych (w zł)6

171.

(Wysokość nierozliczonych składek należnych do zarachowania z poprzedniego okresu, w przypadku gdy w poprzednim okresie
nie nastąpiło zarachowanie składki w pełnej wysokości. W przypadku braku nierozliczonych składek należy wpisać 0 zł).

VI

(Suma wartości z pól 60 i 138, pomniejszona o sumę wartości z pól 97, 169 i 170. Rozliczenie składek z pól 97, 169 i 170 w danym okresie nie

może przewyższać sumy składek należnych do uiszczenia, wskazanych w polach 60 i 138. W takim przypadku należy wpisać 0 zł i nierozliczone
składki zarachować w kolejnym okresie, za który składana będzie deklaracja.)

VII

Informacja o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie, za jaki jest składana deklaracja, oraz o podmiotach ich udzielających
Rodzaj zabezpieczenia (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)
gwarancja bankowa
172.
gwarancja ubezpieczeniowa

1.

turystyczny rachunek powierniczy

Nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Wysokość zabezpieczenia

umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych

173.
174.

7

Waluta

Okres, na jaki zostało udzielone zabezpieczenie (DD-MM-RRRR)

Od

176.

Do

177.

8

175.

Rodzaj zabezpieczenia (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)
178.

gwarancja bankowa

umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych

gwarancja ubezpieczeniowa
2.

turystyczny rachunek powierniczy

Nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Wysokość zabezpieczenia

7

179.
180.

Waluta

Okres, na jaki zostało udzielone zabezpieczenie (DD-MM-RRRR)
VIII

182.

Do

183.

181.

Podpis osoby składającej deklarację wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska

184. Imię i nazwisko

IX

Od

8

185. Stanowisko

186. Podpis

Informacja, czy deklaracja jest składana na podstawie załączonego do deklaracji pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną
do składania deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)
187.

Załączam do deklaracji pełnomocnictwo udzielone mi przez osobę(-by) upoważnioną(-ne) do składania deklaracji
Nie załączam do deklaracji pełnomocnictwa udzielonego mi przez osobę(-by) upoważnioną(-ne) do składania deklaracji
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych
bez wezwania obliczają kwotę należną z tytułu składki na TFG za okres jednego miesiąca i przekazują tę kwotę do UFG oraz składają do UFG
deklaracje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie.
2. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku terminowego złożenia deklaracji lub opłacania należnych składek
UFG wzywa pisemnie organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych do złożenia
deklaracji lub opłacenia składki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu UFG jest uprawniony do dochodzenia należnych składek wraz z odsetkami.
3. W przypadku uchylania się przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
mimo wezwania, od obowiązku terminowego składania deklaracji lub opłacania należnych składek na TFG, marszałek województwa wydaje
z urzędu lub na wniosek UFG decyzję administracyjną o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania
działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, chyba że przed wydaniem decyzji administracyjnej ten przedsiębiorca spełni swoje
obowiązki ustawowe (art. 30 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy w związku z art. 31 pkt 2 ustawy).
4. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy organizator turystyki i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych udostępniają
na wniosek UFG dane zawarte w wykazie umów, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy.
5. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy składka na TFG jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego
na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, jeżeli ten dzień jest
wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy.
6. Kto zaniża wysokość należnej składki w deklaracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy, składanej do UFG, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 zgodnie z art. 58 ustawy.
6

W tytule przelewu należy podać: firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer ewidencyjny
w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, rok i miesiąc, za który jest
uiszczana składka (RRRR-MM). Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez UFG.
7
W przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie turystycznego rachunku powierniczego pola nr 174, 175, 180 i 181 należy pozostawić puste.
8 Zgodnie z kodem ISO 4127, np. PLN, EUR, USD.
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