
Sochaczew, dnia.......................... 

................................................................................. 
                   imię i nazwisko 

 

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

 

............................................................................... 
           PESEL 

 

............................................................................... 
        nr telefonu 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

w sprawie opłaty od posiadania psów 
 

Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania niniejszym oświadczam:* 
 

posiadam ....... psa(-y) od.............................................i proszę o wpis do ewidencji 

 posiadam ....... psa(-y), prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe i mam powyżej 65 lat 

 posiadam ....... psa(-y) i jestem właścicielem gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Miasta Sochaczewa 

 posiadam ....... psa(-y) i jestem inwalidą I grupy inwalidztwa (nr orzeczenia .................................................) 

 posiadam ....... psa(-y) asystującego 

 posiadam ....... psa(-y) adoptowanego(-e) ze Schroniska dla Zwierząt (data adopcji………………………..) 

 posiadam ....... psa(-y) i prowadzę Dom Tymczasowego Przetrzymania (nr zaświadczenia………………...) 

 nie posiadam ....... psa(-ów) od................................. i proszę o wykreślenie z ewidencji 

 

 

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

            podpis podatnika 

        

 

* zaznaczyć właściwy punkt 

Podstawa prawna oświadczenia: 

Art. 180 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) 

 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. 

Zgodnie z art. 196 § 3 ww. ustawy przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza świadka o prawie odmowy zeznań  

i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

Art. 56. § 1. ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765 z późn. zm.) 

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. 


