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Adres …………………………………….. 

Pesel ……………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE 

 
pouczony  o odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1  i § 2 oraz z art. 233 § 1 kodeksu 
karnego, za składanie fałszywych zeznań, w związku z art. 180 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)   oraz  w 
związku z art. 8 pkt 5 i  pkt 6  ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach 
lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r.  poz. 849 z późn. zm.) oświadczam, że jestem 
właścicielem przyczepy (naczepy). Wg poniższego zestawienia, które związane są wyłącznie 
z działalnością rolniczą i jestem podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu art. 17a ustawy o 
podatku rolnym: 
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POUCZENIE 
1. Zgodnie z art. 233 kodeksu karnego za złożenie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu 

zeznania grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat . 
2. Zgodnie z art. 297 § 1 i § 2  kodeksu karnego „ […]  kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 

innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, 
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia 
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu 
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego 
podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie 
wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego 
albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. „ […]  

3. Zgodnie z art. 180 § 2 Ordynacji podatkowej Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego 
potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ 
podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania; przepis art. 196 § 3 stosuje się odpowiednio. 
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