…………………………, dnia ……………….. roku
Imię i nazwisko/Nazwa: ……………………………
……………………………………………………....
Adres: ………………………………………………
………………………………………………………
NIP …………………………………………………
Tel. …………………………………………………

Burmistrz Drzewicy

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 2017 r., poz. 2226), oświadczam, że na ucznia ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko i miejsce zamieszkania ucznia)

nie otrzymałem/am żadnej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie
których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis (OHP lub PUP),
otrzymałem/am pomoc w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma
być
przeznaczona
wnioskowana
pomoc
de
minimis
w
kwocie
1
brutto:……………………………………………………….. .
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy dodatkowo podać koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich
rodzaje poniesione na ww. ucznia:
1) ………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………
Data i podpis wnioskodawcy

Pouczenie:
Art. 56. [Oszustwo podatkowe]
§ 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

