
Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej oraz stanie majątkowym  

w związku z wniesionym wnioskiem o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych (umorzeń)  

 

NIP ………………………..     Pesel ……………………………….. 

1. Nazwisko i imię podatnika …………………………………………………………………  

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

3. Rodzaj działalności gospodarczej......................................................................................... 

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

4. Wniosek podatnika dotyczy zobowiązania – zaległość w podatku 

(wymienić rodzaj podatku, kwotę oraz okres, zgodnie ze złożonym wnioskiem) 
………………………………………………………………………………………………… 

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

a) w przypadku wniesienia wniosku o rozłożenie na raty płatności zaległości (należności) 

podatkowej wskazać wnioskowaną ilość rat (zgodnie ze złożonym wnioskiem) rat(y) 

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

b) w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności podać końcową datę ………….........  

c) w przypadku wniosku o umorzenie zaległości wskazać w jakiej części ….……………........ 

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

5. Stan rodzinny podatnika – podać liczbę osób wspólnie zamieszkujących ………………., 

 w tym liczbę dzieci będących na utrzymaniu……………………......................................... 

6. Miesięczny aktualny dochód (średnia z trzech miesięcy). We właściwej pozycji należy wpisać 

kwotę uzyskanego dochodu brutto oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające 

ich wysokość.  

   - z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ……………………………........................ 

- wynagrodzenie za pracę …………………………….............................................................. 

- emerytura – renta (niepotrzebne skreślić) ……………………………........................................... 

- zasiłek dla bezrobotnych ……………………………............................................................. 

- z tytułu dzierżawy(np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu itp.)…………………………......... 

- świadczenia z GOPS np. zasiłek rodzinny i inne (bez dołączenia dokumentów potwierdzających) 

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

-inne źródła dochodu (np. alimenty i inne)……………………………....................................  



7.  Miesięczny aktualny dochód współmałżonka/partnera podatnika 

We właściwej pozycji należy wpisać kwotę uzyskanego dochodu brutto oraz przedstawić 

stosowne dokumenty potwierdzające ich wysokość.  

- z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym z gospodarstwa rolnego)  

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

- wynagrodzenie za prace ……………………………................................................................. 

- emerytura – renta (niepotrzebne skreślić) …………………………….............................................. 

- zasiłek dla bezrobotnych ……………………………............................................................... 

- z tytułu dzierżawy (np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu itp.)…………………………........... 

- świadczenia z GOPS np. zasiłek rodzinny i inne (bez dołączenia dokumentów potwierdzających)  

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

-inne źródła dochodu (alimenty i inne) ........................................................................................ 

8. Miesięczne dochody innych osób wspólnie zamieszkujących z podatnikiem (należy 

przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich wysokość).  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

9. Sytuacja zawodowa 

- liczba członków rodziny aktywnych zawodowo ...................................................................... 

- osoby niepracujące (wymienić je i podać przyczyny) .............................................................. 

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

- osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (wymienić je, od kiedy, wysokość) 

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

10. Sytuacja mieszkaniowa 

- typ mieszkania: własnościowe, wynajęte, dom jednorodzinny, wspólne mieszkanie  (właściwe 

podkreślić) 

- powierzchnia mieszkania .........................., liczba pomieszczeń łącznie z kuchnią ................ 

- woda, elektryczność, piece, centralne ogrzewanie, brak ogrzewania ( właściwe podkreślić) 

- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty (wymienić oraz podać szacunkową wartość) 

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

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

11. Sytuacja materialna podatnika oraz jego współmałżonka/partnera 

a) posiadane nieruchomości 



 położenie, krótki opis i rodzaj własności (budynki, działki)……………………………. 

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

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

b) jeśli podatnik posiada gospodarstwo rolne 

- powierzchnia ogółem ......................................, typ gospodarstwa ........................................... 

- podać rodzaj i areał upraw ........................................................................................................ 

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

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

- zabudowania gospodarcze (podać rodzaj budynku, powierzchnię, stan zużycia) 

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

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

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

- podać posiadane maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu (rodzaj, rok produkcji)  

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

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

- podać stan inwentarza żywego i jego ilość (rodzaj, ilość) ........................................................ 

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

c) posiadany majątek ruchomy  

- samochód osobowy, ciężarowy, dostawczy (marka, rok produkcji, obciążenia kredytowe) 

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

- komputer i inny sprzęt . ............................................................................................................ 

12. Stałe wydatki stanowiące istotny element w budżecie domowym podatnika i osób wspólnie 

zamieszkujących. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich wysokość.  

- energia elektryczna .................................................................................................................... 

- woda i ścieki  …………………...…………………………………...........................................  

- opał mieszkania/budynku .......................................................................................................... 

- alimenty ..................................................................................................................................... 

- spłaty ratalne, kredyty bankowe, pożyczki ( podać cel, kwotę pozostałą do spłacenia) 

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

- wydatki na naukę w szkołach ................................................................................................... 

- wydatki na opiekę zdrowotną ................................................................................................... 

- inne (wymienić jakie) ............................................................................................................... 



13. Nadzwyczajne wydatki związane z zaistniałymi okolicznościami o charakterze 

losowym(niezależnymi od woli i postępowania podatnika), jak np. choroba, pożar, kradzież 

mienia, itp. W razie ich nie zaistnienia należy wpisać „nie zaistniały. Nie miały miejsca” 

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

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

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

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

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

14. Pozostałe informacje uzasadniające „ważny interes podatnika lub interes publiczny” 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997r. Kodeks karny, zgodnie z którym „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”. 

 

…………………………………. 

Data i podpis podatnika 

 

 

 

 
 


