
1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka
     (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3. Numer sprawy

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ /
NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

A. ORGAN PODATKOWY 
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta

B. PODMIOT (właściwe zakreślić)

     □  prowadzący działalność gospodarczą                          □  nieprowadzący działalności gospodarczej

C. DANE WNIOSKODAWCY

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. nazwisko 6. pierwsze imię

7. nazwa firmy

8. data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 9. numer REGON

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
10. kraj 11. województwo 12. powiat

13. gmina 14. ulica 15. nr domu 16. nr lokalu

17. miejscowość 18. kod pocztowy 19. poczta

C.3. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
20. nazwisko 21. pierwsze imię

22. nazwa firmy

23. data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 24. numer REGON

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA  (jeżeli jest inny niż adres podany w części C.2.)

25. kraj 26. województwo 27. powiat

28. gmina 29. ulica 30. nr domu 31. nr lokalu

32. miejscowość 33. kod pocztowy 34. poczta

D. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU 

Oświadczenie jest składane w związku ze 
złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w
spłacie zobowiązań:

35. data złożenia wniosku

36. zakres wniosku i rodzaj podatku
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E. SYTUACJA MATERIALNA WNIOSKODAWCY 

E.1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
rodzaj wysokość osiąganych dochodów netto (miesięcznie)

a) z działalności gospodarczej (nazwa
     i rodzaj)

b) ze stosunku pracy (miejsce i stanowisko
     pracy)

c) z gospodarstwa rolnego

d) emerytura/renta

e) zasiłek dla bezrobotnych

f) zasiłek z opieki społecznej

g) dochody z zagranicy

h) najem/dzierżawa

i) inne (np. udziały w spółkach kapitałowych, zysk
   z lokat, obligacji i innych papierów
   wartościowych, alimenty, pomoc innych osób)

E.2. LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB
29. liczba zatrudnionych osób (na dzień złożenia oświadczenia)

E.3. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA 
37. data ustanowienia rozdzielności 

E.4. OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM
imię i nazwisko

PESEL
stopień
pokre-

wieństwa

wiek tytuł uzyskiwanego dochodu
(np. z działalności gospodarczej, 
gospodarstwa rolnego, ze stosunku pracy, 
umowa zlecenie/o dzieło, renta, emerytura, 
najem, dzierżawa, zasiłki, itp.)

wysokość
osiąganych

dochodów netto
(miesięcznie)
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E.5. WYDATKI PONOSZONE NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE 
rodzaj wydatków miesięczne

koszty
rodzaj wydatków miesięczne

koszty

czynsz / podatek od 
nieruchomości

dojazd do pracy

energia elektryczna dojazd do miejsca leczenia

gaz spłata kredytów (wysokość pozostałej kwoty 

zaległości ………………………………………..)
ogrzewanie spłata pożyczek (wysokość pozostałej kwoty 

zaległości ………………………………………..)

woda i kanalizacja wydatki na lekarstwa i leczenie

wywóz nieczystości wydatki na własną edukację

internet wydatki na edukację członków rodziny

telefon wydatki na wyżywienie

ubezpieczenie koszty utrzymania środków transportu (np. 
ubezpieczenie, paliwo, przeglądy okresowe, 
wymiana opon, koszty napraw itp.)

alimenty inne wydatki (podać jakie ……………….........
……………………………………………………...)

E.6. POSIADANE NIERUCHOMOŚCI (stanowiące własność lub współwłasność 
wnioskodawcy i małżonka lub będące w użytkowaniu wnioskodawcy) 

rodzaj nieruchomości adres położenia powierzchnia wartość
szacunkowa

numer księgi
wieczystej

dom jednorodzinny

mieszkanie spółdzielcze 
lokatorskie 

mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 
mieszkanie komunalne 

mieszkanie własne 

gospodarstwo rolne

grunty (np. działki budowlane, grunty 
orne, lasy itp.) 

lokal użytkowy

inne nieruchomości nie ujęte 
wyżej (np. garaż, dom letniskowy itp.)
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E.7. POSIADANY MAJĄTEK RUCHOMY

E.7.1. ŚRODKI TRANSPORTU LĄDOWEGO 

samochody ciężarowe (marka, model, typ, 
nr rej., rok produkcji, szacunkowa 
wartość)

samochody osobowe (marka, model, typ, nr 
rej., rok produkcji pojazdu, szacunkowa
wartość)

inne np. przyczepy, autobusy itp. (marka, 
model, typ, nr rej., rok produkcji, 
szacunkowa wartość)

E.7.2. ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO 

statki pasażerskie (marka, model, nr 
rej./znak rozpoznawczy, nr kadłuba, rok
produkcji, szacunkowa wartość)

kontenerowce (marka, model, nr rej./znak 
rozpoznawczy, nr kadłuba, rok 
produkcji, szacunkowa wartość)

gazowce/tankowce (marka, model, nr 
rej./znak rozpoznawczy, nr kadłuba, rok
produkcji, szacunkowa wartość)

inne np. łodzie, kutry, kajaki itp. (marka, 
model, nr rej./znak rozpoznawczy, nr 
kadłuba, rok produkcji, szacunkowa 
wartość)

E.7.3. ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO 

statki powietrzne np. samoloty, śmigłowce 
(marka, model, nr rej./znak 
rozpoznawczy, nr fabryczny, rok 
produkcji, szacunkowa wartość)

inne statki powietrzne (marka, model, nr 
rej./znak rozpoznawczy, nr fabryczny, 
rok produkcji, szacunkowa wartość)

E.8. INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 

składnik wartość i opis składnik wartość i opis
gotówka akcje 

środki zgromadzone na 
rachunkach bankowych

obligacje

lokaty certyfikaty i jednostki 
inwestycyjne

papiery dłużne wartościowy sprzęt RTV 
i gospodarstwa domowego

polisy ubezpieczeniowe dzieła sztuki, antyki, 
biżuteria

udziały w spółkach inne ……………………
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E.9. INNE INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY

posiadane zobowiązania i zaległości
względem innych instytucji np. ZUS, 
UM, UG itp.
posiadane zaległości względem 
kontrahentów

inne informacje nie ujęte 
w poprzednich rubrykach

ustanowione zabezpieczenia na 
majątku (hipoteki, zastawy)

udzielone pożyczki (komu, w jakiej 
wysokości, terminy spłaty)

dodatkowe informacje 
potwierdzające ważny interes, które 
mogą mieć istotny wpływ na 
rozstrzygnięcie w sprawie

E.10. PRZYSŁUGUJĄCE WIERZYTELNOŚCI
ZOBOWIĄZANY (nazwa lub

imię i nazwisko oraz
dokładny adres)

kwota wierzytelności tytuł, z którego przysługuje
wierzytelność (faktury,

umowy, kontrakty, zlecenia
itp.)

podejmowane działania
mające na celu odzyskanie
wierzytelności (ponaglenia,

wnioski do sądu itp.)

E.11. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
przyczyna niezapłacenia w terminie 
zobowiązania objętego wnioskiem

źródło spłaty zobowiązania objętego
wnioskiem (dotyczy wyłącznie wniosku 
o ulgę w formie rozłożenia na raty lub 
odroczenia)

F. UWAGI

Jeżeli niniejszy druk nie wystarcza na przedstawienie pełnego stanu majątkowego Wnioskodawcy, stosowne 
informacje należy zawrzeć w uzasadnieniu do złożonego wniosku.

G. PODPIS WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
38. data 39. podpis
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