Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
Art. 233.
§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 do lat 3.
§ 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, kto nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu
określonym w § 1, 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 lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię 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.

OŚWIADCZENIE O BRAKU KARTY POJAZDU
Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………………
zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………………………...
legitymujący(a) się dowodem osobistym nr...........................................................................................
wydanym przez..............................................................................., świadomy(a) odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z cytowanego wyżej art. 233 Kodeksu Karnego
oświadczam, że karta pojazdu nr ………………………………….………………………….....
pochodząca z pojazdu marki................................................................................................................
nr rej…………………………………………………. została zagubiona (zniszczona, uległa spaleniu).

.......................................................
data i podpis

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Procesu sprzedaży lub złomowania pojazdu marki:… ................................................ nr rej.: …................................................
przez firmę IMPRESJA zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4. 5. 2016r.) do momentu pisemnego wycofania zgody.
Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie do ochrony tych danych a także do dostępu i wglądu w te dane oraz wycofania zgody w
każdym czasie jak również o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania i możliwości wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

.......................................................
data i podpis

Impresja, 37-200 Przeworsk, ul. Łąkowa 5
Tel 16 648 35 00, www.impresja.auto.pl

