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

miejscowość, data

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

....................................................
nr dowodu osobistego

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

....................................................
NIP – dot. Osób prowadzących
działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego (t.j.:Dz.U. z 2017 r. Poz
2204 ze zm.) oświadczam, że cena zapłacona/należna*
za pojazd marki ....................................................................................................................................
o nr VIN ...............................................................................................................................................
który nabyłem/am od ............................................................................................................................
wynosi ......................................., warunki dostawy to ........................................................................ .
Powyższa cena zawiera/nie zawiera* dodatkowych elemenów:
•

prowizje i koszty pośrednictwa (za wyjątkiem prowizji od zakupu) ........................................

•

koszty pojemników i pakowania ...............................................................................................

•

koszty transportu i ubezpieczenia, opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem towarów –
do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny wspólnoty .......................................................... .

Płatności dokonano*
•

przelewem bankowym (kopia w załączeniu),

•

gotówką, na ręce .......................................................................................................................
dnia ............................. w .................................................................... .

Ponadto oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany/a* ze sprzedającym.
Oświadczam również, że znane mi są przepisy art. 69 – 76 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 pażdziernika 2013 r. Ustanawiającego unijny kodeks celny.

.......................................................
(czytelny podpis)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 2017 (t.j.:Dz.U.
Art. 233.

z 2017 r. Poz 2204 ze zm.)

§ 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.
§ 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.
§ 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.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub
odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za
dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie
sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby
nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 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.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 pażdziernika 2013 r. Ustanawiające
unijny kodeks celny.
Art 70 Metoda ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej.
1. Zasadniczą podstawą wartości celnej towarów jest wartość transakcyjna, tj. cena faktycznie zapłacona lub należna za
towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii, w razie potrzeby skorygowana.
2. Cena faktycznie zapłacona lub należna to całkowita płatność, która została lub ma zostać dokonana przez kupującego
sprzedającemu lub przez kupującego stronie trzeciej na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie
płatności, które zostały lub mają zostać dokonane jako warunek sprzedaży przywożonych towarów.
3. Wartość transakcyjna stosowana jest, pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących warunków:
a) dysponowanie towarami lub użytkowanie towarów przez kupującego nie podlega ograniczeniom innym niż:
(i)

ograniczenia nakładane lub wymagane przez prawo lub przez organy publiczne w Unii;

(ii)

ograniczenia dotyczące obszaru geograficznego, na którym towary mogą zostać odsprzedane;

(iii)
b)

c)

d)

ograniczenia, które nie mają istotnego wpływu na wartość celną towarów;
sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń, których wartość — w odniesieniu do
towarów, których wartość celna jest ustalana — jest niemożliwa do ustalenia;
żadna część dochodu z ewentualnej późniejszej odsprzedaży towarów, dysponowania nimi lub ich
użytkowania przez kupującego nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu, chyba że może zostać
dokonana odpowiednia korekta;
kupujący i sprzedający nie są ze sobą powiązani lub powiązanie między nimi nie miało wpływu na cenę.

Art. 71 Elementy wartości transakcyjnej.
1. Przy ustalaniu wartości celnej zgodnie z art. 70 do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje
się:
a)

następujące koszty w wysokości, w jakiej są ponoszone przez kupującego, lecz nie ujęte w cenie faktycznie
zapłaconej lub należnej za towary:
(i)
(ii)

prowizje i koszty pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu;
koszt pojemników, jeżeli na potrzeby celne są one traktowane jako stanowiące całość z danymi

towarami; oraz
(iii)
b)

koszt pakowania obejmujący zarówno robociznę, jak i materiały;

określoną w odpowiedniej proporcji wartość wymienionych poniżej towarów i usług, dostarczonych
bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, do użytku związanego z
produkcją i sprzedażą przywożonych towarów w celu wywozu, w zakresie, w jakim taka wartość nie jest
wliczona w cenę faktycznie zapłaconą lub należną:
(i)

(ii)

materiały, komponenty, części i podobne elementy, które stanowią część składową lub
przynależność przywożonych towarów;
narzędzia, matryce, formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywożonych towarów;

(iii)

materiały zużyte przy produkcji przywożonych towarów; oraz

(iv)

prace inżynieryjne, badawcze, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane
poza Unią i niezbędne do produkcji przywożonych towarów;

c)

dotyczące wycenianych towarów honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne, które kupujący musi
opłacić bezpośrednio lub pośrednio, jako warunek sprzedaży wycenianych towarów, w zakresie w jakim takie
honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są wliczone w cenę faktycznie zapłaconą lub należną;

d)

wartość jakiejkolwiek części dochodu z dalszej odsprzedaży przywożonych towarów, dysponowania nimi lub
ich użytkowania, która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu; oraz

e)

następujące koszty, aż do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny Unii:
(i)
(ii)

koszty transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów; oraz
opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywożonych towarów.

2. Doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej na podstawie ust. 1 dokonuje się tylko w oparciu o obiektywne i
wymierne dane.
3. Przy ustalaniu wartości celnej nie dokonuje się doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej, z wyjątkiem doliczeń
przewidzianych w niniejszym artykule.

.......................................................
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

1

