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Załącznik Nr 6  

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO 

I.DANE RODZICA- PRAWNEGO OPIEKUNA 
(każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie) 

Imiona …………………………………………………………………………………………………………........... 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………........... 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: jako miejsce 

rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w ostatnio złożonej przeze mnie deklaracji, którą 

była deklaracja za rok ………….*, wskazałam/em Urząd Skarbowy  w Proszowicach i miejsce zamieszkania 

w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca. 

...............................................................                                         ..................................................................... 
                                        (data)                                                                                                                                              (podpis) 

*) warunkiem przyznania punktów za to kryterium jest wskazanie roku poprzedzającego rok,  

w którym odbywa się rekrutacja oraz dołączanie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 2017.2204 t.j. 
z dnia 2017.11.29) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

 

...............................................................                               ..................................................................... 
                                        (data)                                                                                                                                              (podpis) 

Załącznik Nr 7  

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO 

I.DANE RODZICA- PRAWNEGO OPIEKUNA 
(każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie) 

Imiona ……………………………………………………………………………………………………………........... 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….......... 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: jako miejsce 

rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w ostatnio złożonej przeze mnie deklaracji, którą 

była deklaracja za rok ………….*, wskazałam/em Urząd Skarbowy  w Proszowicach i miejsce zamieszkania 

w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca. 

...............................................................                                      ..................................................................... 
                                        (data)                                                                                                                                              (podpis) 

*) warunkiem przyznania punktów za to kryterium jest wskazanie roku poprzedzającego rok,  

w którym odbywa się rekrutacja oraz dołączanie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 2017.2204 t.j. 
z dnia 2017.11.29) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

 

...............................................................                               ..................................................................... 
                                        (data)                                                                                                                                              (podpis 
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