
                           OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Imię i nazwisko podatnika ___________________________ 

PESEL _____________________ 

Data urodzenia _______________

Stan cywilny ______________________________________ 

Miejsce zamieszkania  ___________________________________________________________________

Nr telefonu _______________________________________

Miejsce prowadzenia działalności* __________________________________________________________

Prowadzona  przeze  mnie  działalność  gospodarcza  zgodnie  z  zezwoleniem  wydanym 
przez*_______________________________________nr ____________________z dnia _______________

W zakresie (rodzaj działalności wg. PKD)* ____________________________________________________

siedziba ________________________________________________________________________________

Urząd Skarbowy właściwy dla podatku dochodowego* __________________________________________

Wspólnicy* ______________________________________________________________________________
(*wypełnić w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Stosownie do art. 180 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz. 
749  z  późn.  zm.)  wnoszę  o  przyjęcie  niniejszego  oświadczenia  jako  dowodu  w  sprawie  wszczętego 
postępowania podatkowego w związku z wnioskiem złożonym w dniu __________________  w sprawie 
(podkreślić właściwe):

1. umorzenia,

2. rozłożenia na raty podatku (podać wysokość,  ilość, terminy płatności rat) _______________________

     ___________________________________________________________________________________ ,

3. rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (podać wysokość, ilość, terminy 
płatności rat) __________________________________________________________________________ ,

4. odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami  (podać termin 
odroczenia)____________________________________________________________________________ ,

5. inne _________________________________________________________________________________

z tytułu ________________________________________________________________________________ 

w wysokości ______________________________ za  okres ______________________________________

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych 
zeznań.  Zgodnie  z  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.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności za 
składanie fałszywych zeznań.

Data ................................ Podpis ….......................................



TREŚĆ OŚWIADCZENIA
I. SYTUACJA PODATNIKA
1) Miejsce pracy Nazwa: ________________________________________

Adres: ________________________________________

______________________________________________

Uwagi

2) Miesięczny dochód 
(netto) w bieżącym roku 

W łącznej kwocie _________________________ w tym:

umowa o pracę __________________________________

umowa zlecenie (umowa o dzieło) __________________

renta/emerytura _________________________________

alimenty, zasiłki _________________________________

z tyt. najmu, dzierżawy ___________________________

z działalności gospodarczej ________________________

inne (wyszczególnić)_____________________________

______________________________________________

3) Dochód (netto) 
uzyskany w poprzednim 
roku podatkowym

W łącznej kwocie _________________________ w tym:

umowa o pracę __________________________________

umowa zlecenie (umowa o dzieło) __________________

renta/emerytura _________________________________

alimenty, zasiłki _________________________________

z tyt. najmu, dzierżawy ___________________________

z działalności gospodarczej ________________________

inne (wyszczególnić)_____________________________

______________________________________________

II. SYTUACJA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Osoby pozostające we 
wspólnym gospodarstwie 
domowym (dotyczy 
również dzieci) – 
nazwisko imię, PESEL

Stopień 
pokrewie-
ństwa

Wiek Tytuł uzyskiwanego dochodu (np. 
umowa o pracę, umowa zlecenie, o 
dzieło, renta, emerytura, najem, alimenty 
itp.), miejsce zatrudnienia

Miesięczny 
dochód (netto) 
w bieżącym 
roku

Razem dochód:



1. Opis mieszkania zajmowanego przez podatnika
a)  właściciel  budynku,  w  którym  znajduje  się 
mieszkanie zajmowane przez podatnika (np. gmina, 
spółdzielnia mieszkaniowa, osoba fizyczna (wskazać 
imię i nazwisko), zakład pracy itd.).

b)  tytuł  mieszkania  zajmowanego  przez  podatnika 
(np.  umowa  najmu,  prawo  własności,  prawo 
spółdzielcze własnościowe/lokatorskie itd.).

c) liczba pokoi, powierzchnia mieszkania w m² oraz 
wartość szacunkowa mieszkania

2. Ponoszone comiesięczne wydatki na bieżące utrzymanie:
Rodzaj Kwota w skali miesiąca Uwagi

Czynsz

Energia elektryczna

Gaz

Opłaty za telefon (stacjonarny, 
komórkowy)

Opłaty za internet

Opłata za telewizję

Ubezpieczenie

Utrzymanie i wyżywienie

Leki i leczenie

Spłata pożyczek/kredytów Należy  podać  rodzaj  kredytu  (np.  mieszkaniowy,  samochodowy, 
konsumpcyjny,  inwestycyjny  itp.),  okres  kredytowania,  do  kiedy 
podatnik jest obciążony jego spłatą, spłacaną kwotę raty miesięcznej.

Inne wydatki (podać rodzaj i 
kwotę)

Suma kosztów:



III. STAN POSIADANIA
Posiadane oszczędności Należy podać kwotę (wartość w złotych):

Posiadane środki pieniężne

Posiadane akcje, obligacje, weksle

Posiadane rachunki bankowe
(wskazać nazwę banku i nr rachunku)

Majątek firmy/ przedsiębiorstwa
(wypełnić w przypadku 
prowadzenia działalności 
gospodarczej)

Inne (wskazać jakie)

1.Posiadane środki transportu
Rodzaj Marka Rok 

produkcji
Wartość 
szacunkowa

Tytuł  prawny  (np. 
własność, współwłasność)

2. Posiadane nieruchomości
Rodzaj Szczegółowy opis (miejsce położenia, powierzchnia, wartość, 

obciążenia, numer księgi wieczystej, itp.)

Nieruchomości

Prawa wieczystego 
użytkowania gruntu

Własnościowe  prawa  do 
lokalu  mieszkalnego  lub 
użytkowego

Inne niewymienione



IV. INNE INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ PODATNIKA
Czy podatnik korzysta z pomocy 
Opieki Społecznej bądź innych 
instytucji lub osób. Jeśli tak, 
należy wskazać w jakiej formie 
pomoc ta występuje i przedłożyć 
dokumenty na potwierdzenie 
powyższego, a w przypadku 
pomocy finansowej – wskazać 
kwotę pomocy

Czy podatnik posiada zaległości 
związane z utrzymaniem 
gospodarstwa domowego. Jeśli 
tak, należy wskazać w jakiej 
wysokości i z jakiego tytułu i 
przedłożyć dokumenty na 
potwierdzenie powyższego

Czy podatnik posiada 
zobowiązania i zaległości 
podatkowe podmiotu względem 
Urzędu (podać jakiego podatku 
dotyczą, wartość, m-c, rok)

Informacje nie ujęte w 
poprzednich rubrykach, 
świadczące o stanie majątkowym 
podatnika

V. Między  małżonkami  istnieje  wspólność/rozdzielność  majątkowa  (wypełnić  w  przypadku 
pozostawania w związku małżeńskim, niepotrzebne skreślić).

Oświadczam, że wszystkie dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym.
Na potwierdzenie informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu, w szczególności uzyskanych 

dochodów  i  kosztów  utrzymania  wskazanych  w częściach  I  i  II  oświadczenia,  przedkładam stosowne 
dokumenty w ilości ____ szt.

…................................................
           podpis składającego oświadczenie

Uwaga!
Jednocześnie informujemy,  że  w przypadku gdy organ egzekucyjny w stosunku do  zaległości objętych 
wnioskiem podatnika w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zastosuje  skuteczny 
środek egzekucyjny powstają koszty egzekucyjne, które nawet w przypadku wydania pozytywnej decyzji 
(w sprawie udzielenia wnioskowanej ulgi) są naliczane i zostaną pobrane od zobowiązanego.


