
Ruda Śląska, dnia………………………
………………………………………………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………………………………………………...
                                Adres zamieszkania

41-7………………Ruda Śląska
ZAŁĄCZNIK NR 8

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y, pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego* za
składanie  fałszywych  zeznań,  składam,  stosownie  do  art.  75  §  2  Kodeksu  Postępowania
Administracyjnego oświadczenie następującej treści:

I. Oświadczam, że rozpoczęłam/łem dnia ……………………………………
działalność gospodarczą, którą prowadzę na zasadach określonych w przepisach 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez  
osoby  fizyczne:
A. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: TAK / NIE
B. Karta podatkowa: TAK / NIE

i  osiągnęłam/łem  dochód  za  miesiąc  następujący  po  miesiącu  rozpoczęcia  działalności
gospodarczej   tj.  ………………………………………………………………………………………  w  wysokości:

1. Dochód po  odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł:………………………….…… zł
2. Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły:………………………… zł
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne:……………………………………… zł
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł:…………………………… zł

II. Oświadczam, że rozpoczęłam/łem dnia ……………………………………
działalność gospodarczą, którą prowadzę na zasadach określonych w przepisach o  
podatku dochodowym od osób fizycznych za zasadach :
C. Ogólnych: TAK / NIE

i  osiągnęłam/łem  dochód  za  miesiąc  następujący  po  miesiącu  rozpoczęcia  działalności
gospodarczej   tj.  ………………………………………………………………………………………  w  wysokości:

1. Przychód                                  zł.
2. Koszty uzyskania przychodu zł.
3. Dochód ( tj. poz. 1 – poz. 2) zł.

4.
Składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do 
kosztów uzyskania przychodu

zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zł.
6. Podatek należny zł.
7. Dochód ( tj. poz. 3 – poz. 4 – poz. 5. – poz.6) Zł.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Seria i numer dokumentu tożsamości ................................................................................................................................................

Data wydania oraz organ wydający dokument..................................................................................................................................

 ........................................................................................ ....................................................................................
   podpis i pieczątka osoby przyjmującej oświadczenie podpis osoby składającej oświadczenie  

*Art. 233 § 1: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy  do lat 8.
Art. 233 § 1a: Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego 
najbliższym podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 233 § 2: Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
Art. 233 § 3: Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
Art. 233 § 6: Przepisy 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia
pod rygorem odpowiedzialności karnej.


