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OŚWIADCZENIE  O  STANIE  MAJĄTKOWYM   
 

Data sporządzenia :             ……………………………….  

Imię i nazwisko podatnika : …………………...………….. 

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

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

Telefon :                          ……….…..…………………... 

Informacje w związku z wnioskiem z dnia …………………., w sprawie…………………………… 

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

 

A. Struktura rodziny, opis sytuacji ekonomicznej: 

1. Liczba osób stanowiących gospodarstwo domowe: ……………………………………………….. 

2. Struktura dochodów miesięcznych :  …………………………………………………. 

- łączny, miesięczny, stały dochód netto gospodarstwa domowego: 

………………………………………………….. 

- dodatkowe dochody (z tyt. umowy zlecenia, z tyt. najmu i dzierżawy i inne) : 

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

3. Struktura wydatków miesięcznych: 

-  stałe wydatki miesięczne pokrywane przez gospodarstwo domowe (czynsz, media, wydatki 

bytowe, spłaty kredytów i inne): ……………………………………………………………………                                                      

 

B. Sytuacja zawodowa: 

- liczba osób pracujących w gospodarstwie domowym : ……………………………………………. 

C. Sytuacja mieszkaniowa : 

1. Posiadam własny lokal mieszkalny (TAK/NIE): ……………….………………………………… 

2. Wynajmuje lokal mieszkalny (TAK/NIE): …………………………….…………………………. 

3. Korzystam z komunalnego lokalu mieszkalnego  (TAK/NIE): …………………………………… 

D. Sytuacja materialna : 

1. Posiadany majątek nieruchomy: …………………………………………………………………... 

- obiekty dzierżawione lub wynajmowane :………………………………………………………….. 

2. Posiadane samochody lub inne pojazdy (marka, model, rok produkcji):  ………………………… 

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

3. Posiadane gospodarstwo rolne:   …………………………………………………. 

- powierzchnia ogółem w ha :   ……………………………………………….. ..  

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

- podać posiadane maszyny i urządzenia rolnicze ( rok produkcji, przybliżona wartość ) :………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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E. Inne ustalenia, załączniki : 

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

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

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

F. OPIS AKTUALNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 Przychód Koszty Zysk Strata 

Na koniec 

miesiąca 

poprzedzającego 

wniosek 

    

Na koniec 

kwartału 

poprzedzającego 

wniosek 

    

Na koniec roku 

poprzedzającego 

wniosek 

    

 

Aktywa prowadzonej działalności gospodarczej wg danych na dzień złożenia wniosku 

 

 Majątek trwały…………………………………………………..……….………………….. 

 Wartości niematerialne i prawne………………………..……………………………..... 

  Rzeczowy majątek trwały…………………………………………………..........……… 

 Należności ……………….……………………………..……………………..………… 

 Majątek obrotowy………………………………………………………….…………….. 

 Zapasy……………………………………………………………..…………………….. 

 Zobowiązania (podatki, kontrahenci, banki)………. ………………………………….. 

 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu…………………………………………… 

 Środki pieniężne, w tym: ……………………………………………………………….. 

 Suma aktywów: ……………………………………….……………….……………….. 

Zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wobec: 

Budżetu Państwa (PIT, VAT, CIT) i ZUS (składki społeczne i zdrowotne) które nie zostały 

uregulowane (zaległości): ……………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie 

fałszywych zeznać,  w związku z art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzam, 

że informacja przez mnie przekładana jest prawdziwa. 

 

 

 

 

………..…………………….…………..  

                                                                                                 data, podpis podatnika  


