
OŚWIADCZENIE 

DO WNIOSKU O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

 
 

………………………………………………….                                   
(IMIĘ I NAZWISKO) 

 
…………………………………………………….WÓJT  GMINY  JASTRZĘBIA 
(ADRES ZAMIESZKANIA) 

 

……………………………………………………. 
 

…………………………………………………. 
(TELEFON KONTAKTOWY) 

 
PESEL 

           

OŚWIADCZENIE 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej skarbowej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z 

art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408), oświadczam 

co następuje: 

1.Forma prawna beneficjenta pomocy1 

 Przedsiębiorstwo państwowe 

 Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej (t.j. Dz. Z 2019 r., poz. 712.) 

 Spółka akcyjna albo spółka z ograniczona odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa sa podmiotami, 

które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz. 369) 

 Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) 

 Inna, np. osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, spółka jawna , itd……………… 

 
2.Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 193 z 

01.07.2014, str. 1)1 

 mikroprzedsiębiorstwo (0-10 zatrudnionychosób, roczny obrót do 2 mln euro, suma aktywów do 2 mln euro) 

 małe przedsiębiorstwo(do 50 zatrudnionychosób, roczny obrót do 10 mln euro, suma aktywów do 10 mln euro) 

 średni przedsiębiorstwo(do 250 zatrudnionychosób, roczny obrót do 50 mln euro, suma aktywów do 43 mln euro) 

 przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii ( duże przedsiębiorstwo) 

3.Klasa PKD- należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał 

pomoc, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

KlasyfikacjiDziałalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).Przykład klas poniżej: np.: 

 

    
01.11 – uprawa zbóż,  roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyjątkiem ryżu; 

01.50 –uprawy zbóż połączone z chowem i hodowlą zwierząt 
 

4.Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z  art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.”f” / „g” ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r o finansach publicznych (Dz.U.2021.305.t.j.), o tym że Wójt Gminy Jastrzębia podaje do publicznej 

wiadomości  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

  -   -     

data wypełnienia oświadczenia                                                              ............................................................... 

(dzień – miesiąc – rok)                                                                             (czytelny podpis ) 

 
 1 zaznacza się właściwą pozycję znakiem X 


