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OŚWIADCZENIE O AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, 

MATERIALNEJ I RODZINNEJ PODATNIKA 

 

Dane osoby składającej oświadczenie 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………......................... 

Data urodzenia…………………………………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………............ 

 

Oświadczenie jest składane w związku z wnioskiem o umorzenie/rozłożenie na raty/ 

odroczenie terminu płatności* (podatku/ zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę)* z tytułu 

(należy podać rodzaj podatku) 

…………………………………………………………………………………………………...……….

…………………………………………………………………………………………………………… 

*  Niepotrzebne skreślić 

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Zgodnie z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,                      

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. 

 

…………………………………………..                                …………………………………….. 

           Data                                                                                              Podpis 

 

I. OŚWIADCZENIE O OSOBACH POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM 
 

1. Wnioskodawca 

Lp. Imię i nazwisko Wiek Miejsce pracy, prowadzenia 

działalności  gospodarczej, szkoła itp. 

1    

2    
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2. Pozostałe osoby 

Lp. Imię i nazwisko Wiek Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy, 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, szkoła itp. 

1     

2     

3     

4     

5     

 

II. SYTUACJA MATERIALNA STRONY 
 

1. Wysokość dochodów własnych netto: 

a) z działalności gospodarczej……………………………………………………………….. 

b) ze stosunku pracy………………………………………………………………………….. 

c) z gospodarstwa rolnego……………………………………………………………………. 

d) emerytura/renta…………………………………………………………………………….. 

e) zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………………………….…………. 

f) zasiłek z opieki społecznej/ alimenty ........................................................................... 

g) inne ............................................................................................................................ 

 

2. Wysokość dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym:  

A. małżonek strony  

a) z działalności gospodarczej.................................................................................................... 

b) ze stosunku pracy .................................................................................................................. 

c) emerytura/renta ..................................................................................................................... 

d) zasiłek dla bezrobotnych …………………………………………………………………………... 

e) zasiłek z opieki społecznej/ alimenty………………………...………………………………….... 

f) inne…………………………………………………………………………………………………… 

B. inne osoby  

a) z działalności gospodarczej....................................................................................................  

b) ze stosunku pracy...................................................................................................................  

c) z gospodarstwa rolnego.......................................................................................................... 

d) emerytura/renta…….……………………………………………………………………………….. 

e) zasiłek dla bezrobotnych............................................................................................ 

f) zasiłek z opieki społecznej/ alimenty……………………………..………………………. 

g) inne............................................................................................................................. 
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3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu strony (w tym ilość dzieci uczących się, należy 

podać wiek dzieci i rodzaj szkoły, do której uczęszczają) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Średni dochód przypadający na jedną osobę:..................................................................... .  
 

 

4. Posiadany majątek nieruchomy 

a. nieruchomości  

Dom jednorodzinny o powierzchni …………………………………………………………………… 

Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, własnościowe o powierzchni………………………............. 

Działki budowlane o powierzchni………………………………………………………………...……  

Inne nieruchomości nie ujęte wyżej…………………………………………………………………… 

b. nieruchomość rolna 

Grunty o powierzchni ………………………………………………………………………………….. 

c. środki transportowe   

Samochody ciężarowe (marka, nr rej., wiek pojazdu, wartość) ................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Samochody osobowe (marka, nr rej., wiek pojazdu, wartość) .....................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Inne, np. przyczepy, autobusy itp.(marka, nr .rej. wiek pojazdu, wartość)………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d. oszczędności 

Wielkość oszczędności………………………………………………………………………………… 
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e. posiadane akcje, obligacje i wierzytelności (nabyte w drodze zakupu, spadku bądź 

darowizny)................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

5. Wysokość opłat eksploatacyjnych- stałe miesięczne koszty związane z utrzymaniem 

domu (dołączyć kopie rachunków)  

Czynsz........................................................................................................................................

Energia elektryczna…………………………………………………………………………………….  

Gaz….......................................................................................................................................... 

Woda…………………………………………………………………………………………………….. 

Wywóz nieczystości……………………………………………………………………………………. 

Telefon/ internet………………………………………………………………………………………. 

Koszty związane z ogrzewaniem…………………………………………………………………….. 

Ubezpieczenie………………………………………………………………………………………….. 

Spłata kredytu mieszkaniowego……………………………………………………………………… 

Spłata kredytów………………………………………………………………………………………… 

Wydatki na naukę w szkołach niepublicznych………………………………………………………. 

Alimenty…………………………………………………………………………………………………. 

 

III.  INNE OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ STRONY  

(klęski żywiołowe, przewlekłe choroby, osoba niepełnosprawna w rodzinie, inne okoliczności 

powodujące trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych)choroba, wypadek, kradzież, 

pożar, status bezrobotnego, wiek, itp.) 

……………………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………  

 

IV. INNE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

1. Korzystanie z pomocy opieki społecznej  ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Korzystanie z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy ….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Otrzymane wsparcie finansowe i materialne od osób trzecich (od kogo, w jakiej wysokości) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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4. Inne wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………..                    ……………………………………………….. 

        Data                                                                                   Czytelny podpis podatnika 


