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OŚWIADCZENIE 

OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ Z WNIOSKIEM O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ 

PODATKOWYCH O AKTUALNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania (dokładny adres)……………………………………………………………………...... 

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

NIP/PESEL*: ……………………………………  Telefon kontaktowy…………………….………………. 

Data urodzenia……………………………….....  Stan cywilny………………………………………………. 

 

Oświadczenie składane jest w związku ze złożonym wnioskiem o umorzenie, odroczenie terminu płatności, 

rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę* w  podatku ………………………..  

za rok……………………… 
*niepotrzebne skreślić 

Proponuję spłatę w ratach w wysokości ok. .......................... płatnych do ........... dnia każdego miesiąca.** 
** uzupełnić w przypadku starań o zapłatę w ratach 

Proponuję spłatę zobowiązania w terminie do (wskazać datę) ….............................. ***  
*** uzupełnić w przypadku starań o odroczenie terminu zapłaty 
 

 ŹRÓDŁA DOCHODU NETTO  OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK – podać 

miesięczną wysokość dochodu  netto: 

 Umowa o pracę / zlecenie/  o dzieło*………………………………………………………………............. 

 Emerytura / renta* …………………………………………………………………………………............. 

 Alimenty / zasiłki * ……………………………………………………………………………………....... 

 Świadczenia rehabilitacyjne / inne* ………………………………………………………………….......... 

 Pozarolnicza działalność gospodarcza (rodzaj prowadzonej działalności i forma  opodatkowania) 

w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy podać uzyskany przychód  

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

*niepotrzebne skreślić 

 

 SYTUACJA GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

 
Lp. Imię i nazwisko 

(podać wszystkie osoby pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym – 
również dzieci) 

 

Wiek 
 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy, 

szkoła, 

przedszkole, inne 

Łączna wysokość 

miesięcznego 

dochodu netto 

Źródło dochodu 

(wynagrodzenie, renta, 

emerytura, itp.) 
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 W przypadku osoby niepracującej wymienionej w powyższej tabeli podać przyczyny (np. 

niepełnosprawność, przewlekła choroba itp.)………………………………………………………...... 

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

 W przypadku  osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek społeczny, pielęgnacyjny itp. 

 podać okres, na jaki je przyznano (od kiedy – do kiedy)…………………………………………....... 

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

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

 W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków podać datę jej ustanowienia 

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

 Dodatkowe dochody podatnika/członków rodziny  (każdorazowo wskazać okres, którego dotyczą 

podawane wielkości   oraz częstotliwość, np. raz w miesiącu): 

- prace sezonowe, okazjonalne ………………………………………………………………………... 

- z tyt. umów zlecenia, o dzieło itp. …………………………………………………………………… 

- alimenty, świadczenia rodzinne ……………………………………………………………………… 

- z tyt. najmu  i dzierżawy …………………………………………………………………………….. 

- inne (podać jakie) ……………………………………………………………………………………. 

 udzielane rodzinie wsparcia materialne (np. z pomocy społecznej podając wysokość pomocy 

i podmiot ją udzielający, oraz okres na jaki pomoc została przyznana) ........…………………………. 

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

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

 

 STAN POSIADANIA: 

 kwota i rodzaj posiadanych oszczędności i praw majątkowych, np. papiery wartościowe, lokaty 

bankowe, środki pieniężne na rachunku bankowym, gotówka itp. 

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

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

 posiadane nieruchomości mieszkalne, niemieszkalne, grunty: 

Rodzaj 

nieruchomości 
(dom 

jednorodzinny; 

mieszkanie: 
lokatorskie, 

własnościowe; 

grunty) 

 

Miejsce położenia 
 

Powierzchnia 
Rok 

nabycia 
Szacunkowa 

wartość 

nieruchomości 

Tytuł prawny 

(własność, 

współwłasność) 

Obciążenia 

(hipoteki) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

W przypadku nieruchomości mieszkalnych zamieszkiwanych przez Podatnika, a niewymienionych 

w powyższej tabeli podać: 

- typ mieszkania: oddane do bezpłatnego użytkowania, wynajęte,  komunalne  (właściwe podkreślić), 

- właściciel domu/mieszkania, w którym mieszka podatnik ……………………………………………. 

- liczba pomieszczeń (łącznie z kuchnią, łazienką)………………………………………………………  

  



 

Oświadczenie osoby fizycznej występującej z wnioskiem o ulgę 
 w spłacie zobowiązań podatkowych   Strona 3/4 
 

 posiadane ruchomości np. samochód , maszyny,  inny pojazd: 

Rodzaj pojazdu Marka Rok produkcji Rok 

zakupu 
Miesięczne 

obciążenia (kredyt, 

leasing itp.) 

Szacunkowa 

wartość 
Numer 

rejestracyjny 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 posiadane sprzęty i urządzenia o znacznej wartości, dzieła sztuki, eksponaty, antyki itp. ………....... 

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

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

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

 

 w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy podać: 

- powierzchnia ogółem…………………………………………………………………………………. 

- typ gospodarstwa …………………………………………………………………………………….. 

- rodzaj, areał upraw ………………………………………………………………………………….... 

- rodzaj inwentarz żywego i jego liczba ……………………………………………………………….. 

- zabudowania gospodarcze (rok budowy, powierzchnia, szacunkowa wartość)…………………...................... 

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

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

- posiadane maszyny i urządzenia rolnicze, środki transportu (rok produkcji, rok zakupu, szacunkowa 

wartość)………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 SYTUACJA ZDROWOTNA (część fakultatywna; wypełnić według uznania 

wnioskodawcy): 

Wskazać kogo dotyczy: podatnika, członków rodziny ………………………………………………… 

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

 stopień niepełnosprawności (grupa inwalidzka, na jaki okres i z jakiego tytułu orzeczono 

niepełnosprawność)………………………………………………………………………………….. 

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

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

 choroby; przebyte operacje i zabiegi, kiedy zostały wykonane …........................................................ 

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

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

 comiesięczna wysokość ponoszonych wydatków związanych z leczeniem………………….....……. 

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

Powyższe należy udokumentować. 

 STRUKTURA MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW PODATNIKA  - DOTYCZY 

WYDATKÓW, KTÓRE NIE STANOWIĄ KOSZTÓW PROWADZONEJ 
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DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa 

domowego należy podać wysokość obciążeń przypadających na wnioskodawcę/rodzinę): 

 wyżywienie……………………………….odzież i środki czystości……………………………… 

 czynsz, podatki ………………………….................……..gaz……………………………………. 

 energia elektryczna…………………………………..woda, kanalizacja……….….....…………… 

 koszty ogrzewania mieszkania…….……………..…......wywóz śmieci …...................................... 

 opłaty za telefon ………...…….......….internet …..........................alimenty………………..…….. 

 ubezpieczenie (na życie, majątku, samochodu)…………………………………………………..... 

 wydatki na naukę……………………………..opiekę medyczną ………………………………..... 

 inne wydatki ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

 spłata zobowiązań kredytowych / innych zadłużeń: 

1) rodzaj zadłużenia (np. kredyt mieszkaniowy, konsumpcyjny, inne zadłużenie itp.)……………………....……….... 

  wierzyciel (nazwa banku/inst.finansowej lub innej) .............................................................. w roku….............. 

  wysokość miesięcznej raty…………………………...…spłata do: (data)…..................…................... 

  wysokość zaciągniętego kredytu………………….…, pozostało do zapłaty…………………............ 

2) rodzaj zadłużenia (np. kredyt mieszkaniowy, konsumpcyjny, inne zadłużenie itp.)……………………....……….... 

  wierzyciel (nazwa banku/inst.finansowej lub innej) .............................................................. w roku….............. 

  wysokość miesięcznej raty…………………………...…spłata do: (data)…..................…................... 

  wysokość zaciągniętego kredytu………………….…, pozostało do zapłaty…………………........... 

3) rodzaj zadłużenia (np. kredyt mieszkaniowy, konsumpcyjny, inne zadłużenie itp.)……………………....……….... 

  wierzyciel (nazwa banku/inst.finansowej lub innej) .............................................................. w roku….............. 

  wysokość miesięcznej raty…………………………...…spłata do: (data)…..................…................... 

  wysokość zaciągniętego kredytu………………….…, pozostało do zapłaty…………………...........    

 inne obciążenia finansowe (np. zadłużenie objęte egzekucją, itp.) …......................................................... 

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

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

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

Do oświadczenia należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające dane wykazane w oświadczeniu, między 

innymi dowody potwierdzające wysokość osiąganych dochodów (np. dowody wypłaty emerytury/renty, 

zaświadczenia o dochodach, umowy itp.) oraz wysokość ponoszonych wydatków (np. kserokopie faktur za 

energię, gaz, wodę, dowody opłat czynszowych itp.). 

 

 

Prawdziwość podanych powyżej informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Do oświadczenia dołączam niżej wymienione dowody: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………..….., data ……………………        …………………………………………… 
         (miejscowość)              (podpis) 


