
.........................................................................................................................                Ruda Śląska, dnia ..............................................................

                              imię i nazwisko

........................................................................................................................                                          
          adres

41-7 ......................................................................Ruda Śląska

O    Ś    W    I    A    D    C    Z    E    N    I    E

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:

Wykonywanie  prowadzonej  przeze  mnie  działalności  gospodarczej  o  nr
NIP  ............................................  nie  zostało  /  zostało**  zawieszone  w  rozumieniu
art.36aa   ust.1  ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1778 oraz z 2018 r.  poz. 106, 138, 357, 398 i
650).***

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.

.....................................................................................................................................................

          data, podpis osoby składającej oświadczenie

...................................................................................................................................................       
podpis  osoby przyjmującej 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.
**  Właściwe podkreślić.
*** Art.36aa ust.1:  Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres
co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które
z powodu  stanu zdrowia  potwierdzonego  orzeczeniem o niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności  wymaga osobistej  opieki
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 


