
Wola Mysłowska , dn. …………………………… 

 

Oświadczenie 
o stanie majątkowym podatnika ubiegającego się o: 

(złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) 
 

umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności należności podatkowej, 
rozłożenie na raty należności podatkowej, inne ( niepotrzebne skreślić) 
 
 

DANE PODATNIKA 

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

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

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

Dowód tożsamości……………………………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że stan majątkowy członków gospodarstwa domowego składają się: 

1) Wysokość uzyskanych dochodów m-cznie, w tym: 
− dochody z działalności gospodarczej 

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

− dochody ze stosunku pracy 
…………………………………………………………………..............................................
.................................................................................................................................................. 

− dochody z gospodarstwa rolnego 
………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………..………………… 

− inne dochody( z jakiego tytułu) 
……………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………  
 

2) Posiadany majątek: 
 

a) Mieszkanie,(m2

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

), charakter własności 

b) nieruchomości: 
 

− dom ( wielkość w m2 

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

) 



− place, działki ( powierzchnia w m2

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

) 

− gospodarstwo rolne ( rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
c) inwentarz żywy: 
 

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

d) ruchomości 
 

− samochody ( typ, rocznik, wartość szacunkowa) 

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

− maszyny( rodzaj, wartość szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
− inne (meble, komputery, sprzęt radiowo – telewizyjny(, itp. – rodzaj, wartość 

szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

e) rachunki bankowe, oszczędności (należy wpisać wartość nominalną i walutę kwot 
znajdujących się na rachunkach bankowych oraz posiadanych zasobów pieniężnych w 
gotówce)  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



f) zobowiązania i stałe wydatki (należy wpisać np. kredyty, pożyczki, raty leasingowe, 
alimenty, czynsze najmu, dzierżawy, koszty ponoszone na mieszkanie, opłaty za media, 
koszty leczenia, rehabilitacji, ubezpieczenia majątku) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
3) Warunki mieszkaniowe: 

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

4) Inne znamiona świadczące o stanie materialnym zobowiązanego oraz o Jego zdolności 
płatniczej: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Członkowie rodziny wspólnie zamieszkujący i prowadzący z podatnikiem wspólne 
gospodarstwo domowe (imiona, nazwiska, wiek, stosunek pokrewieństwa): 
 

a) …………………………………………………………………………………………... 
b) …………………………………………………………………………………………... 
c) …………………………………………………………………………………………... 
d) …………………………………………………………………………………………... 
e) …………………………………………………………………………………………... 
f) …………………………………………………………………………………………... 

 

Powyższych informacji udzielam świadom odpowiedzialności za fałszywe zeznania z art. 233 KK. 

 

…………………………………. 

                                                                                                                                                     (podpis zobowiązanego) 


