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OŚWIADCZENIE 

 
o stanie majątkowym i sytuacji materialnej zobowiązanego w związku z wnioskiem  

o udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowej 

art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa 

 

1) Nazwisko i imię podatnika …………………………………...... PESEL……………………………….. 

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

3) Wniosek podatnika dotyczy: odroczenia / rozłożenia na raty / umorzenia (odpowiednie podkreślić) 

należności w spłacie zobowiązania podatkowego za okres ……...……………………………………… 

a) w przypadku wniesienia wniosku o rozłożenie na raty płatności należności podatkowych wskazać 

wnioskowaną ilość rat (zgodnie ze złożonym wnioskiem)……..rat/y. 

4) Stan rodziny podatnika- wspólnie zamieszkujący, dzieci pozostające na utrzymaniu  

Liczba osób wspólnie …………… w tym dzieci ………… 

5) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: TAK/NIE (odpowiednie podkreślić) 

a) data rozpoczęcia bądź zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej…………………….   

w zakresie………………………………………………………...  

b) liczba zatrudnionych pracowników ……… 

6) Miesięczny aktualny dochód podatnika- wnioskodawcy (średnia z trzech ostatnich miesięcy). 

W poniższych pozycjach należy wpisać kwotę uzyskanego dochodu z określeniem brutto lub netto  

oraz przedstawić dokumenty potwierdzające.  

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

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

- emerytura – renta (odpowiednie podkreślić)                                                               …………………. zł 

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

- zasiłek z opieki społecznej                                                                                       …………………. zł 

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

- inne źródła dochodu                                                                                                 …………………. zł 

7) Miesięczny aktualny dochód współmałżonka podatnika. 

W poniższych pozycjach należy wpisać kwotę uzyskanego dochodu z określeniem brutto  

lub netto oraz przedstawić dokumenty potwierdzające.  

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

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

- emerytura – renta (odpowiednie podkreślić)                                                                …………………. zł 

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

- zasiłek z opieki społecznej                                                                                        …………………. zł 

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

- inne źródła dochodu                                                                                                  …………………. zł 

 

8) Prawa majątkowe stanowiące własność zobowiązanego (odpowiednie podkreślić): 

- wierzytelności, akcje, obligacje, weksle, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie  

lub inne …………………………………. o wartości szacunkowej ……………………………………… 
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9) Członkowie rodziny prowadzący wspólnie z podatnikiem gospodarstwo domowe ( z podaniem stopnia 

pokrewieństwa) oraz wysokość uzyskiwanych przez nich dochodów z poszczególnych źródeł.  

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. 

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

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

10) Informacje o gospodarstwie rolnym zobowiązanego będącego rolnikiem: 

- powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych                                                              …………………  

- powierzchnia gruntów w ha fizycznych                                                                         ………………… 

- opisać wartość szacunkową zabudowań                                                                         ..….……………. 

- inwentarz żywy  (rodzaj i ilość)                                                                                     …..………........... 

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

- uprawy (rodzaj i ilość w ha)  

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

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

11) Posiadane przez podatnika oraz jego współmałżonka nieruchomości (poniżej 1 ha) jak, np. grunty wraz  

z pobudowanymi na tym gruncie budynkami, lokale, pawilony, kioski, spółdzielcze własnościowe  

prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego 

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

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

12) Posiadane środki transportowe (samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze, 

przyczepy itp.- podać markę i rok produkcji)…………………………………………………………………. 

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

13) Wysokość i rodzaj stałych wydatków podatnika i jego rodziny (kwota wydatku i okres jakiego 

dotyczy np. miesięcznie, za okres 2 miesięcy, kwartalnie): 

- wysokość czynszu                                                                                   

....………………………………. 

- podatek od nieruchomości                                                                       

........……………………………. 

- opłata za energię elektryczną                                                                   

....………………………………. 

- opłata za gaz                                                                                            

.………………………………… 

- wywóz śmieci                                                                                          

.………………………………… 

- wydatki na naukę                                                                                     

.………………………………… 

- wydatki na leczenie                                                                                 

.………………………………… 

- telefon, internet                                                                                       

…………………………………. 

- pozostałe wydatki:                                                                                  

…………………………………. 

14) Inne znamiona sytuacji materialnej zobowiązanego: 

- klęski żywiołowe (opisać wypadki, padły inwentarz, powódź, pożar itp. oraz rok wystąpienia zdarzenia) 

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

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

- informacje nie ujęte w poprzednich rubrykach świadczące o stanie majątkowym zobowiązanego 

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

………………………………………………………………………...…………………………………… 
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Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 ustawy kodeks karny („Kto 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym lub innym postepowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę”) za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 
              Data zeznania                                                                      Podpis podatnika 

           

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

 

Niniejszy dokument należy złożyć w terminie 7 dni od daty jego otrzymania w tut. Urzędzie pokój nr 18 

 


