
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM  I UZYSKIWANYCH DOCHODACH 

W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM  O UDZIELENIE ULGI 

A.PODMIOT (właściwe zakreślić) 

 

1.       prowadzący działalność  

 

2.        nieprowadzący działalności 

 

B. DANE WNIOSKODAWCY 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
3. Nazwisko 

 
4. Imię 

5. Nazwa firmy (nie dotyczy osób które w części A zaznaczyły pkt 2) 
 

 

B.2.  ADRES ZAMIESZKANIA 
6. Gmina 

 

 

7. Ulica 

 

8. Nr domu 9. Nr lokalu 

10. Miejscowość 

 

 

11. Kod pocztowy 12. Poczta 

 

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU 

Oświadczenie jest składane w związku ze złożonym wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań 

podatkowych: 
13. Data złożenia wniosku 14. Zakres wniosku i rodzaj podatku 

 

15. Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

  ………………………….. 
                                                                                                                              podpis 

D. SYTUACJA MATERIALNA WNIOSKODAWCY 

D.1 OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

Imię i nazwisko Pokrewieństwo Wiek 

Tytuł uzyskiwanego dochodu 

(np. działalność gospodarcza; umowa o pracę, 

renta, emerytura, alimenty itp. 

W przypadku braku dochodów wpisać „brak 

dochodu”) 

    

    

    

    

    

    

    

    



D.2 ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW  

D.2.1 Wysokość miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych w gospodarstwie domowym 
(należy udokumentować) 

W przypadku braku dochodów z któregoś z tytułów  wpisać odpowiednio „brak dochodu”; „brak zasiłków” 

ze stosunku do pracy  
     (miejsce i stanowisko) 

 

 

z gospodarstwa rolnego  

emerytura/renta  

zasiłek dla bezrobotnych  

zasiłek z opieki społecznej  

 

dochody z zagranicy  

najem/dzierżawa  

inne  

D.2.2. Przychody osiągane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  
(należy udokumentować)  

(nie dotyczy osób które w części A zaznaczyły pkt 2) 

 

Przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z ostatnich 6 miesięcy: 
M-C:      
ZŁ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w analogicznym okresie w roku poprzednim: 
M-C:      

ZŁ: 

      

D.3 ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA 
       

      ustanowiono               brak 

16. Data ustanowienia rozdzielności majątkowej 

…………………………………….. 

D.4 WYSOKOŚĆ PONOSZONYCH KOSZTÓW 

D.4.1. Wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie 
W przypadku braku kosztów z któregoś z tytułów wpisać „brak kosztów” 

Rodzaj wydatków 
Miesięczne 

koszty 
Rodzaj wydatków 

Miesięczne 

koszty 

Czynsz/ podatek od 

nieruchomości  
(należy udokumentować) 

 Spłata kredytów i pożyczek 
(należy udokumentować) 

Wysokość pozostałej kwoty 

zaległości…………….. 

 

Energia elektryczna, Gaz, 

Ogrzewanie, 

Woda, kanalizacja, 

Opłaty za śmieci 
(należy udokumentować) 

 Wydatki na lekarstwa i leczenie 
(należy udokumentować) 

 

Wydatki na wyżywienie 

Internet, Telefon 
(należy udokumentować) 

 Alimenty  
(należy udokumentować) 

 

 



Inne stałe wydatki i zobowiązania  

podać jakie……………………….......................................................................... 

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

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

................................................................................................................................ 
(należy udokumentować) 

 

D.4.2. Koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 
(należy udokumentować) 

(nie dotyczy osób które w części A zaznaczyły pkt 2) 

 

Koszty ponoszone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z ostatnich 6 miesięcy: 

M-C:      

ZŁ: 

 
     

 

Koszty ponoszone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w analogicznym okresie w roku 

poprzednim: 
M-C:      
ZŁ: 

 
     

D.5 POSIADANE NIERUCHOMOŚCI 
(stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawczy i małżonka lub będące w użytkowaniu wnioskodawcy) 

W przypadku nie posiadania nieruchomości wpisać „nie posiadam” 
RODZAJ 

NIERUCHOMOŚCI 
ADRES POŁOŻENIA POWIERZCHNIA 

Dom jednorodzinny 

 
  

Mieszkanie  

 
  

Gospodarstwo rolne 

 
  

Grunty 

(np. działka budowlana, grunty orne, lasy) 
 

 

 

Inne nieruchomości nie ujęte wyżej (np. 

garaż, domek letniskowy) 
  

D.6 INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 
W przypadku nie posiadania nieruchomości wpisać „nie posiadam” 
Samochody ciężarowe  

(marka, model, typ, rok 

produkcji, wartość) 

 

Samochody osobowe  

(marka, model, typ, rok 

produkcji, wartość) 

 

 

 

Środki pieniężne  

Udziały w spółkach  

Akcje, Obligacje  

Inne  



D.7 INFORMACJE O INNYCH OKOLICZNOŚCIACH FAKTYCZNYCH 

WPŁYWAJĄCYCH NA SYTUACJĘ WNIOSKODAWCY: 
 (należy udokumentować) 

Posiadane 

zobowiązania i 

zaległości względem 

innych instytucji  

(np. ZUS, US, w opłatach 

związanych z 

mieszkaniem) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdarzenia losowe, stan 

zdrowia, korzystanie z 

pomocy GOPS (np. 

uzyskiwana pomoc z 

opieki społecznej, dopłaty 

do czynszu) 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowione 

zabezpieczenia na 

majątku  
(zastawy, hipoteki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje 

potwierdzające ważny 

interes, które mogą 

mieć wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy  

 

 

 

 

 

 

 

E. PODPIS WNIOSKODAWCY/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
17. Data 

 

 

18. Podpis 

 

19. Nr telefonu 

 

 

 
UWAGI: 
1. ŻADNA CZĘŚĆ WNIOSKU NIE MOŻE POZOSTAĆ PUSTA.  

W sytuacji gdy dana część wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać 
odpowiednio: „nie dotyczy”; „brak dochodów”; „brak kosztów”; „nie posiadam” 

2. Na każdej stronie wniosku Wnioskodawca winien złożyć parafę swojego 
podpisu.  

3. Wszelkie korekty we wniosku należy dokonywać poprzez skreślenie, wpisanie 
prawidłowej treści i umieszczenie parafy swojego podpisu 
 


