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OŚWIADCZENIE 

 

o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika ubiegającego się o zastosowanie 

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku ze złożonym podaniem 

 

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

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

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

Adres nieruchomości, której dotyczy wniosek……………………………………………….. 

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

Telefon....................................................................................................................................... 

 

składam niniejsze oświadczenie 

świadom wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy 

 

Przyczyna  powstałych zaległości podatkowych: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

Złożony wniosek dotyczy przyznania ulgi w podatku od nieruchomości w postaci (właściwe 

podkreślić):  

 

- odroczenia terminu płatności podatku/zapłaty zaległości podatkowej  

za okres……………………………………………………………………………………….. 

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

do dnia………..……………………………………………………………………………….. 

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

- rozłożenia na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/ 

odsetek za zwłokę za okres……………….………………………………………………….. 

Proszę podać ilość lub wysokość rat i termin ich płatności…………………………………..  

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

- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę / 

odsetek za zwłokę 

Proszę podać kwotę lub okres zaległości…................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………… 
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1. Źródła dochodów (umowa o pracę, działalność gospodarcza, emerytura, renta, zasiłek dla 

bezrobotnych, zasiłek z opieki społecznej, gospodarstwo rolne, najem lokalu, inne) i ich 

miesięczna wysokość netto 

…………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….………

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

 

W przypadku braku dochodów własnych podać źródła utrzymania: 

…………………………………………………………………………………………….…

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

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

 

2. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa, źródła dochodów i ich miesięczna wysokość netto): 

…………………………………………………………………………………………….…

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

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………….……………………

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

 

3. Stan majątkowy: 

a) mieszkanie - lokatorskie, własnościowe, komunalne (powierzchnia użytkowa, 

szacunkowa wartość): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

b) majątek nieruchomy - np. dom jednorodzinny (powierzchnia użytkowa, szacunkowa 

wartość): 

- nieruchomości mieszkalne:  

…………………………………..………………………………………………………

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

- grunty: 

…………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

c) majątek ruchomy: 

- samochody (marka, rocznik, szacunkowa wartość): 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

- maszyny i urządzenia (rodzaj, szacunkowa wartość): 

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………… 

- inny majątek trwały (rodzaj, szacunkowa wartość): 

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………. 
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      d)  kapitały pieniężne i prawa majątkowe: 

- oszczędności (wg wartości nominalnej): 

…………………………………..…………………………………..……………… 

- papiery wartościowe (wg wartości nominalnej): 

…………………………………..……………………………………………..…… 

- przedmioty wartościowe (wg wartości szacunkowej): 

…………………………………..………………………………………………..… 

- prawa majątkowe (wg wartości szacunkowej): 

…………………………………..………………………………………………..… 

e) pozostałe informacje o stanie majątkowym: 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………. 

4. Obciążenia finansowe: 

 

Stałe: 

a) związane z utrzymaniem domu 

 - czynsz 

………………………………………………………………………………………… 

 - dostarczane media-energia elektryczna, gaz, woda, telefon 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 - inne - rodzaj i wysokość 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

b) związane z utrzymaniem rodziny 

 - opłaty za czesne, przedszkola, dojazdy, stancje 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 - wydatki konsumpcyjne – wyżywienie, odzież, art. gospodarstwa domowego 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 - inne stałe wydatki (np. na leki, na opłaty związane z eksploatacją samochodów itp.): 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Okresowe: 

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych (pożyczek, kredytów, itp.) - 

wysokość, terminy spłaty: 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………… 

 

- inne – rodzaj zobowiązania, wysokość, terminy spłaty 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..… 

 

Jednorazowe - rodzaj, wysokość: 

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….… 

 

Pozostałe informacje o obciążeniach finansowych: 

 - inne zaległości – rodzaj i wysokość zadłużenia, termin spłaty 

……………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..… 

- wierzytelności w trakcie egzekwowania – rodzaj, wysokość, termin spłaty 

……………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

Prawdziwość podanych powyżej informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

 

 

…………………….  

miejscowość, data 

 

………………………………………………… 

podpis osoby składającej oświadczenie  

 


