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Sąd Okręgowy
w Bielsku- Białej

OŚWIADCZENIE
(DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób

fizycznych

oświadczam,

że

wykonywane

przeze

mnie

usługi

w

zakresie

…………………………………………………… wchodzą w zakres prowadzonej przeze mnie działalności
gospodarczej pod firmą …………………………………………………………………………………………………….,
REGON………………………….., NIP……………………………………..
Oświadczenie jest aktualne dla wszystkich Faktur/Rachunków, wystawionych przeze mnie w
okresie od ……………………….
Informuję, że jestem świadoma/ świadomy, że Sąd Okręgowy w Bielsku- Białej nie jest
obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od należności za wykonywanie w/w
zakresu usług w związku ze złożonym oświadczeniem, że wykonywane przeze mnie usługi
wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku zmiany powyższej okoliczności w trakcie w/w okresu, zobowiązuję się do
pisemnego poinformowania Oddziału Finansowego Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej nie
później niż w terminie 3 dni, ze wskazaniem na osobiste wykonywanie czynności od dnia złożenia
informacji o zmianie.
Data…………………… Podpis ……………………….
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej. Kontakt do
Inspektora iod@bielsko-biala.so.gov.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia należności.
Dane nie będą udostępniane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych / ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych/ .

