Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021r., poz. 217 ze zm.), Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

NIP: ……………………………………… REGON: …………………………………………

□ nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych rocznych*
□ jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych rocznych i tym samym dołącza
)

kserokopie rocznych sprawozdań z trzech ostatnich lat obrotowych*).
Niniejsze oświadczenie składam w ramach wniosku dotyczącego dofinansowania usunięcia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag będąc
świadomym/ą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233
Kodeksu karnego**).

Bartoszyce, dnia ………………………

………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wnioskodawcy)

______
*)
w odpowiednie pole wstawić „X”
**) Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny:
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6. Przepisy § 1 (...) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie (…).
Podmioty mające obowiązek sporządzania sprawozdania finansowanego z art. 2 ustawy o rachunkowości:
1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również organizacje) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2,
a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego (czyli wszystkie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe)
2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych
z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019r. poz. 1495), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży
towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość
w walucie polskiej 2 000 000 euro.

