WZÓR nr 1
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ
DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
W

związku

ze

złożonym

wnioskiem

o

udzielenie

ulgi

w

spłacie

zobowiązań

podatkowych/niepodatkowych należności w dniu..............................dotyczącym…..............………......
................................................................................................................................................................…
I. Dane osoby składającej poniższe oświadczenie:


Imię i nazwisko………………………………………………………………..............……………..



PESEL…………………………………………………………………………..............……………



Miejsce zamieszkania………………………………………………………..............……………….



Telefon do kontaktu………………………………………………………..............…………………



Stan cywilny………………………, obowiązuje mnie (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ wspólność ustawowa,
□ rozdzielność majątkowa,



Dzieci pozostające na utrzymaniu (liczba i wiek)……………….........……………………………..



Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskujące dochody (źródło i

wysokość…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......…………………………………………….


Inne osoby pozostające na utrzymaniu (stopień pokrewieństwa)…………….............……………...
...………………………………………………………………………….........………………….….
…………………………………………………………………………………..................…………



Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskujące dochody (źródło i
wysokość)…………………………………………………………………............................……….
...………………………………………………………………………….........………………….….
…………………………………………………………………………..................…………………



Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (w tym uzyskujące dochody)
…………………………………………………………………………………............................…..

II. Posiadane składniki majątkowe:
Samochody (marka, rok produkcji, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)……..............……..



……………………………………………………………..............…………………………………
…………………………………………………………………………..............……………………
□ własność,
□ współwłasność (z kim)……………………………………………..............………………………
□ udział………………………………………………………………..............……………………...
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Lokal/e stanowiący/e odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego (adres, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)
…………………………………………………………………….............……………………….....
………………………………………………………………..............………………………………
□ własność,
□ współwłasność (z kim)……………………………..............………………………………………
□ udział…………………………………………………..............…………………………………...



Działki (adresy, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)……..............…………
…………………………………………………………………………………..............……………
□ własność,
□ współwłasność (z kim)……………………………………………………..............………………
□ udział………………………………………………………………...............……………………..



Nieruchomości zabudowane (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć
właściwy kwadrat)
…………………………………………………………………….............………………………….
……………………………………………………………………….............……………………….
□ własność,
□ współwłasność (z kim)………………………………………..............……………………………
□ udział………………………………………………………..............……………………………..



Inne na wynajem (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy
kwadrat)
…………………………………………………………….............………………………………….
………………………………………………………………….............…………………………….
□ własność,
□ współwłasność (z kim)……………………………………..............………………………………
□ udział…………………………………………………………...............…………………………..



Stan konta bankowego na dzień złożenia oświadczenia……….............……….................................

III. Wysokość uzyskiwanych dochodów (w skali miesiąca):
a) podlegające kumulacji


Ze stosunku pracy:……………………………………………….............…………………………..



Z najmu:………………………………………………………..............…………………………….



Emerytura:…………………………………………………….............……………………………...



Renta:………………………………………………………………….............……………………..



Z praw majątkowych w tym autorskich i pokrewnych:…………….............………………………..



Z umów o dzieło i na zlecenie:………………………………………..............……………………...



Ze sprzedaży nieruchomości:………………………………..........................……………………….

2



Z innych źródeł (jakich?):…………………………………………………….............……………...
……………………………………………………………………………..............…………………

b)przychody podlegające zryczałtowanemu opodatkowaniu


Ze sprzedaży nieruchomości:……………………………………….............………………………..



Odsetki od udzielonych pożyczek osobom fizycznym i osobom prawnym oraz jednostkom nie
posiadającym osobowości prawnej:………………………………...................……………………..



Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, np. wartość dokonanych
na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń:
……………………………………………………………..................................................…………



Odsetki

od

środków

zgromadzonych

na

rachunkach

bankowych

i

wkładach

oszczędnościowych……………………………………………………….............………………….


Odsetki od obligacji i innych papierów wartościowych:………………….............…………………



Przychody z tytułu udziałów w funduszach powierniczych, w tym również z tytułu umorzenia
jednostek uczestnictwa:…………………………………………………...............................……….



Przychody z odpłatnego przeniesienia tytułów własności udziałów w spółkach, akcji i innych
papierów wartościowych:……………………………………………….........................……………



Dochody z tytułu przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego
(najem):................................................................................................................................................



Wycofane wkłady mieszkaniowe lub budowlane ze spółdzielni mieszkaniowej w tym będące
przedmiotem odliczeń w zeznaniu podatkowym:……………………….........................…………...



Wygrane w grach i konkursach:………………………………………….............…………………..



Inne dochody:…………………………………………………….............…………………………..
………………………………………………………………………..............………………………

IV. Dane dotyczące małżonka (lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie
domowym):


Imię i nazwisko………………………………………..............……………………………………..



NIP/PESEL…………………………………………………….............…………………………….



Miejsce zamieszkania……………………………………….............……………………………….



Dochody (w skali miesiąca):………………………………..............................………………..........
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V. Posiadane składniki majątkowe małżonka (lub innej osoby pozostającej we wspólnym
gospodarstwie domowym):


Samochody (marka, rok produkcji, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)……….............…..
………………………………………………………………………………..............………………
…………………………………………………………………………………..............……………
□ własność,
□ współwłasność (z kim)…………………………………………………..............…………………
□ udział…………………………………………………………………...............…………………..



Lokal/e stanowiący/e odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego (adres, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)
………………………………………………………………….............………………………….....
………………………………………………………………………..............………………………
□ własność,
□ współwłasność (z kim)…………………………………………..............…………………………
□ udział……………………………………………………………...............………………………..



Działki (adresy, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)………..............………
………………………………………………………………………………………..............………
□ własność,
□ współwłasność (z kim)……………………………………………………..............………………
□ udział………………………………………………………………………...............……………..



Nieruchomości zabudowane (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć
właściwy kwadrat)
…………………………………………………………………………….............………………….
……………………………………………………………………….............……………………….
□ własność,
□ współwłasność (z kim)…………………………………………..............…………………………
□ udział…………………………………………………………...............…………………………..



Inne na wynajem (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy
kwadrat)
…………………………………………………………………………….............………………….
…………………………………………………………………….............………………………….
□ własność,
□ współwłasność (z kim)………………………………………..............……………………………
□ udział…………………………………………………………..................…………….…………..



Stan konta bankowego na dzień złożenia oświadczenia………….............…….................................
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VI. Oświadczenie o stanie sumarycznych dochodów i wydatków w skali miesiąca:
I. Dochody
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Renta / emerytura
Inne ( jakie)
Dochody małżonka
Dochody dzieci
Dochody innych osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym
Razem

II. Wydatki

Koszty związane z eksploatacją mieszkania
(opłaty stałe, gaz, prąd, woda, ogrzewanie i
inne)
Telefon, opłaty abonamentowe
Spłata kredytów
Ubezpieczenie
Inne (wyżywienie, leki, ubranie, środki czystości
i inne)
Razem

Różnica (I-II)

Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
§ 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”.
§ 6. „ Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”.
„Zapoznałem/łam się z przedstawioną powyżej treścią art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności
karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy”.

……………………………………….
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
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