O Ś W I A D C Z E N I E
(dot. umów kupna sprzedaży)

Stosownie do art. 75 § 2 k.p.a., świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, w związku z prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy
w Czarnkowie postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności
gospodarczej oświadczam, iż nie łączy mnie pokrewieństwo (tzn. nie jestem współmałżonkiem,
krewnym lub powinowatym w linii prostej, siostrą/bratem ani powinowatym w linii bocznej) z
osobą tj. ......................................................................... (imię i nazwisko Sprzedającego), od której nabyłem
przedmiot w ramach umowy kupna sprzedaży z dnia .............................................
Ponadto oświadczam, iż zakupiony w ramach w/w umowy przedmiot posiada niezbędne
właściwości techniczne, a jego cena jest niższa od ceny nowego (podobnego) przedmiotu
znajdującego się w obrocie rynkowym o takich samych lub podobnych parametrach technicznych.

.................................................................
data i podpis osoby
składającej oświadczenie

UWAGI DOT. ZAWIERANYCH UMÓW KUPNA SPRZEDAŻY

1.

W przypadku dokumentowania zakupu umową kupna sprzedaży w celu rozliczenia należy przedstawić:
a. umowę kupna sprzedaży o wartości powyżej 3 500,00zł,
b. deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy- druk PCC),
c. dowód uiszczenia podatku (przelew lub wpłatę w kasie),

2.

Umowy kupna sprzedaży przedstawiane przez Państwa w celu rozliczenia środków na podjęcie działalności
gospodarczej powinny zawierać następujące informacje:
a. termin wydania towaru,
b. forma zapłaty:
−
w przypadku zapłaty w formie GOTÓWKI w umowie należy zawrzeć informacje dot. pokwitowania
odbioru gotówki przez Sprzedającego,
−
w przypadku zapłaty w formie PRZELEWU do umowy należy dołączyć potwierdzenie realizacji
przelewu.

3.

W oświadczeniu stron o braku pokrewieństwa, za pokrewieństwo rozumie się wzajemny stosunek łączący
osoby pochodzące od wspólnego przodka.
a. Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, czyli
rodziców, dziadków, pradziadków itd. oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd.
b. Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.). Najbliższe
pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia czyli rodzeństwo.
c. Powinowactwo to stosunek między małżonkiem i krewnymi małżonka. Linie i stopnie powinowactwa
określa się tak samo jak linie i stopnie pokrewieństwa (patrz ppkt a i b.).

