….........................., dnia ................... roku
Imię i nazwisko / Nazwa: ...........................................................
………………………………………………………………….
Adres: .........................................................................................
.....................................................................................................
………………………………………………………………….
PESEL………………………………………………………….
NIP……………………………………………………………..
Nr gospodarstwa rolnego ………………………………………

Burmistrz Miasta i Gminy Września

OŚWIADCZENIE
Pouczony o odpowiedzialności karnej skarbowej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 19), oświadczam co następuje:

1) Forma prawna beneficenna pomoic 1)
Przedsiębiorsnwo pańsnwowe
Jednoosobowa spółka Skarbu Pańsnwa
Jednoosobowa spółka cednosnki samorządu nercnorialnego, w rozumieniu usnawc z dnia 20 grudnia 1996
r. o gospodarie komunalnec (n.c. Dz. U. z 2019 r., poz. 712)
Spółka akiccna albo spółka z ograniizoną odpowiedzialnośiią, w snosunku do knórcih Skarb Pańsnwa,
cednosnka samorządu nercnorialnego, przedsiębiorsnwo pańsnwowe lub cednoosobowa spółka Skarbu Pańsnwa
są podmionami, knóre posiadacą uprawnienia nakie, cak przedsiębioric dominucąic w rozumieniu przepisów
usnawc z dnia 16 lunego 2007 r. o oihronie konkurenici i konsumennów (n.c. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, z późn.
zm.)
Jednosnka seknora fnansów publiizncih w rozumieniu usnawc z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fnansaih
publiizncih (n.c. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
Inna - beneficenn pomoic nienależąic do kanegorii określoncih powcżec - (podać caka)

1

2) Wskazanie kanegorii przedsiębiorsnwa, przc knórego użciiu beneficenn pomoic wckonuce działalność w rozumieniu
załąiznika I do rozporządzenia Komisci (UE) nr 702/2014 z dnia 25 izerwia 2014 r. uznacąiego nieknóre kanegorie pomoic
w seknoraih rolncm i leśncm oraz na obszaraih wiecskiih za zgodne z rcnkiem wewnęnrzncm w zasnosowaniu arn. 107 i 108
Traknanu o funkiconowaniu Unii Europecskiec (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014) 1)
mikroprzedsiębiorsnwo
małe przedsiębiorsnwo
średnie przedsiębiorsnwo

przedsiębiorsnwo nienależąie do żadnec z powcższcih kanegorii
(duże przedsiębiorsnwo)
3) Klasa PKD – należc podać klasę działalnośii (4 pierwsze znaki), w związku z knórą beneficenn onrzcmał pomoi, określoną
zgodnie z rozporządzeniem Radc Minisnrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiec Klascfkaici Działalnośii (PKD)
(Dz. U. z 2007 poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440) 2)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…….............................................................
data i podpis/y osoby/ób składającej/ych
oświadczenie
Pouczenie:
Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje
nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do
720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega
karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie
organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
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Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
Podaje się klasę działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc - 4 pierwsze znaki. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej
działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód, np.
01.11 - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
01.41 - Chów i hodowla bydła mlecznego;
01.46 - Chów i hodowla świń;
01.47 - Chów i hodowla drobiu;
01.50 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana).
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