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

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

............................................. 
                   telefon 
 

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

 
............................................ 
                 NIP 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 
  
W związku ze złożonym wnioskiem z dnia ............................ w 
sprawie.................................................................................................................. 
………………………………………………….……… - oświadczam, co następuje: 
 
I. Przyczyna powstałych zaległości (Klęski żywiołowe, wypadki i inne zdarzenia 
losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy. W przypadku 
zaistniałych zdarzeń losowych należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie, np. 
od lekarza, z Policji, Straży Pożarnej, ZUS-u.) 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
II.  Sytuacja materialna Strony. 
1. Wysokość dochodów własnych netto (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić 
oraz dołączyć stosowne zaświadczenie): 
a) ze stosunku pracy  ............................................................................................ 
b) z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres) ..................................... 
............................................................................................................................... 
c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać jego powierzchnię i zakres 
działalności rolniczej) ……………………............................................................... 
...............................................................................................................................
d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić): 
- renta (inwalidzka gr ........,  rodzinna) ………………………………….…………… 
- emerytura ………………………………………………………………….................. 
- prace zlecone ..................................................................................................... 
- zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………….............................. 
- zasiłek z opieki społecznej ………………………………………............................ 
- alimenty .............................................................................................................. 
- dodatek mieszkaniowy ………………………………………………………………. 
- najem, dzierżawa …….………………………………………………………………. 
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2. Wysokość dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne 
zaświadczenia i podać stopień pokrewieństwa): 
a) ze stosunku pracy  ............................................................................................ 
b) z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres) ..................................... 
...............................................................................................................................
c) z gospodarstwa rolnego (proszę podać jego powierzchnię i zakres 
działalności rolniczej) ……………………............................................................... 
...............................................................................................................................
d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić): 
- renta (inwalidzka gr ........,  rodzinna) ………………………………….…………… 
- emerytura ………………………………………………………………….................. 
- prace zlecone ..................................................................................................... 
- zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………….............................. 
- zasiłek z opieki społecznej ………………………………………............................ 
- alimenty .............................................................................................................. 
- dodatek mieszkaniowy ………………………………………………………………. 
- najem, dzierżawa …….………………………………………………………………. 
3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu Strony, w tym ilość dzieci uczących 
się (proszę podać płeć, wiek i rodzaj szkoły do których uczęszczają): 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
4. Przedsiębiorstwa (proszę podać wartość kapitału własnego, wkład w spółce 
osobowej i nazwę spółki): 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
5. Posiadany majątek nieruchomy, zajmowane mieszkanie, przysługujące 
prawa majątkowe, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. 
 
A. Nieruchomości (proszę podkreślić i uzupełnić oraz podać przybliżoną 
wartość, powierzchnię, miejsce położenia, Nr KW lub nr zbioru dokumentów i 
oznaczenie właściwego sądu do ich prowadzenia, stan prawny i ewentualne 
obciążenia, rodzaj prawa majątkowego, miejsce położenia rzeczy, w stosunku 
do których przysługuje prawo majątkowe, proszę dołączyć: akt własności, 
dokumenty stwierdzające nabycie bądź sprzedaż praw majątkowych, w tym 
własność nieruchomości, sporządzić kserokopię aktów notarialnych, 
postanowienia sądu o nabyciu spadku itp.): 
- dom jednorodzinny ……………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………. 
- mieszkanie spółdzielcze lokatorskie ………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………. 
- mieszkanie spółdzielcze własnościowe ………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………. 
- mieszkanie własnościowe …………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
- mieszkanie komunalne ………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………. 
- grunty …………………………………................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
 
A.1. Miesięczna  wysokość opłat eksploatacyjnych (proszę dołączyć kopie 
rachunków): 
- czynsz ...……………………………………………………………………………….. 
- energia elektryczna ……………………………………………………..................... 
- gaz ...................................................................................................................... 
- woda …………………………………………………………………………………… 
- inne (proszę podać jakie) ……..…………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………. 
A.2. Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem rodziny (proszę dołączyć 
kopie rachunków): 
- konsumpcja …………………………………………………………………………… 
- opłaty za czesne, przedszkole itp. ………………………………………………….. 
- inne (proszę podać jakie) ……..…………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………. 
B. Środki  transportowe (proszę właściwe podkreślić i podać markę, numer 
rejestracyjny, rok produkcji oraz przybliżoną wartość):  
- samochody ciężarowe ………….......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
- samochody osobowe .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
- inne (np. przyczepy, jachty) ….…........................................................................ 
……………………………………………………………………………………………. 
C. Urządzenia domowe i wyposażenie lokalu / budynku mieszkalnego (proszę 
podać szczegółowo wyposażenie tj. meble - np. standardowe, wysokiej klasy, 
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-video itp.): ……………………….. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
D. Inne znamiona świadczące o stanie majątkowym (oszczędności, papiery 
wartościowe, dzieła sztuki, antyki, wartości numizmatyczne, wartości 
filatelistyczne itp.): ……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
5. Źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy - (jeśli znajduje się 
Pan/Pani na utrzymaniu osób trzecich proszę podać rozmiar pomocy). 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
III. Podjęte zobowiązania finansowe, np. kredyty, pożyczki (proszę podać rodzaj 
zobowiązania, wysokość, wierzyciela, termin podjęcia, termin spłaty, aktualny 
stan zaległości): ……………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
IV. Informacja o dokonanych i otrzymanych darowiznach w ostatnich 24 
miesiącach: ……………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
V. Rozdzielność majątkowa z małżonkiem / małżonką (proszę podać od kiedy, 
nr wyroku sądowego) ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
VI. Złożony wniosek dotyczy ulgi .......................................................................... 
…......................................... w zakresie (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić) 
- umorzenia zaległości wraz z odsetkami za zwłokę 
- umorzenia odsetek za zwłokę 
- umorzenia odsetek i rozłożenia zapłaty zaległości podatkowej na raty (ilość rat 
......), a w razie nieumorzenia odsetek – rozłożenia płatności zaległego podatku 
wraz z odsetkami na raty (ilość rat ......) 
- rozłożenia na raty (ilość rat ......) płatności podatku lub zapłaty zaległości 
podatkowej 
- odroczenia terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej 
 
VII. Oświadczenie powyższe stanowi załącznik do mojego wniosku w sprawie 
zastosowania ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych – jego treść jest zgodna 
ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karna za podanie danych nie 
zgodnych z rzeczywistością jest mi znana. 
 
 
 
........................................     .........................................  
          data           podpis Zobowiązanego  


