
                                                                                                          Końskowola dnia ………………… 

Oświadczenie  

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………......., zam. ……………………………………… 

oświadczam: 

 

- że prowadzę działalność rolniczą*, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. podatku 

rolnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 z późn.zm.);  

*za działalność rolniczą  uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą w tym również produkcję materiału siewnego, 

szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą roślin ozdobnych, grzybów 

uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, 

produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowle ryb. 

 

- nie posiadam gruntów w gospodarstwie rolnym, na którym zaprzestano produkcji rolnej w 

rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2020 

r. poz. 333 z późn.zm.); 

 

- nie posiadam gruntów w gospodarstwie rolnym zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 z późn.zm.);   

 

- że olej napędowy, na którego zakup przedłożyłem/am faktury w celu zwrotu podatku akcyzowego, 

wykorzystałem/am do produkcji rolnej w moim gospodarstwie rolnym. 

 

Oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

wynikającej z art. 233 § 1 k.k. 

 

Pouczenie - art. 233 § 1 kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja nieprawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

-art.297 § 1 kodeksu karnego- kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki 

organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo do organu lub instytucji 

dysponującej 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 5 lat.   

     

 

 

 

 

                                                                                                                    ……………………………..              


