OŚWIADCZENIE
dłużnika o stanie majątkowym dla osób fizycznych prowadzących/nie prowadzących*
działalności gospodarczej
Imię i nazwisko dłużnika: .................................
Pesel: NIP:** ....................................................
Adres zamieszkania:..........................................
Nr telefonu: stacjonarnego***:………………… komórkowego ***:……………………………..
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:
PKD/EKD:
liczba zatrudnionych osób:
W związku z wnioskiem z dnia:……………………… w sprawie:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

1. Struktura rodziny - należy podać wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe
Imię i nazwisko (informacja o
wszystkich osobach pozostających
we wspólnym gospodarstwie
domowym)

Wiek

Stopień pokrewieństwa

Miesięczna wysokość dochodu
netto (wynagrodzenie, renta,
emerytura, alimenty, itp.)

*) niepotrzebne skreślić
**) numer PESEL wpisują dłużnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący
działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali dłużnicy
***) nieobowiązkowe

2. Opis aktualnej sytuacji gospodarczej
•

dodatkowe dochody nie ujęte w pkt 1 (np. sezonowe, okazjonalne, występujące sporadycznie bądź
jedynie w niektórych okresach roku oraz częstotliwość ich uzyskania, np. raz na miesiąc, raz na
kwartał, itp.):
- z tytułu umów zlecenia itp.............................................................................................................................
- z tytułu najmu i dzierżawy.............................................................................................................................
- inne (podać jakie) ...........................................................................................................................................

•

systemy wsparcia finansowego i materialnego (osoba, grupa, instytucja - np. opieka społeczna, kwota
otrzymane wsparcia) .......................................................................................................................................

•

posiadane papiery wartościowe (akcje, obligacje), lokaty bankowe, środki zgromadzone na
rachunkach bankowych (własnych i współmałżonka) - rodzaj, wartość .........................................................

3. Struktura wydatków - dotyczy wydatków niestanowiących kosztów w prowadzonej działalności
gospodarczej (w przeliczeniu na miesiąc, w przypadku wydatków ponoszonych jedynie przez
część roku - podać okres)
•

czynsz/podatek od nieruchomości i opłaty niezależne od właściciela..............................................................

•

gaz prąd........................................................

•

woda* kanalizacja* ..........................................

•

koszty związane z ogrzewaniem mieszkania ...................................................................................................

•

opłaty za telefon stacjonarny....................................opłata za korzystanie z internetu.....................................

•

opłata za telefon komórkowy............................................................................................................................

•

ubezpieczenie na życie......................................................................................................................................

•

ubezpieczenie mieszkania, domu .....................................................................................................................

•

ubezpieczenie samochodu.................................................................................................................................

•

alimenty.............................................................................................................................................................

•

wydatki na naukę w szkołach niepublicznych ..................................................................................................

•

wydatki na ochronę zdrowia .............................................................................................................................

•

wyżywienie ......................................................................................................................................................

•

środki czystości odzież.....................................................................................................................................

•

wydatki związane z nauką dzieci, dojazdy do pracy, szkoły .....................................................................

•

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

•

spłaty ratalne:

- podać rodzaj kredytu (np. Mieszkaniowy, samochodowy, konsumpcyjny, inwestycyjny itp.)......................
*) w przypadku, gdy woda/kanalizacja nie jest ujęta w czynszu

okres kredytowania ............................., zaciągnięty w roku ................... , płatny do roku................................
wysokość zaciągniętego kredytu ............................................ , pozostało do zapłaty .....................................
wysokość miesięcznej raty................................................................................................................................

•

sprzęt gospodarstwa domowego wzięty na raty (kiedy zaciągnięto kredyt, na jaki okres, w jakiej

wysokości, wysokość miesięcznej raty)………………………………………………………………………

Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów
(np. zaświadczenie o dochodach, odcinek z renty/emerytury) oraz wysokość ponoszonych wydatków
(np. kserokopie faktur za prąd, gaz, wodę itp.)

4.

Posiadane nieruchomości (grunty, budynki, mieszkania itp.)

Data
Rodzaj, forma nabycia
(kupno, darowizna, spadek) nabycia

5.

Nr księgi
wieczystej

Adres

Wartość
rynkowa,
powierzchnia

Czyją stanowi
własność
(dłużnika,
współwłaściciela)

Posiadany majątek ruchomy (samochody, maszyny itp.)

Rodzaj, nazwa
Data
(dla pojazdów nabycia
marka)

Rok
produkcji

Obciążenie kredytowe lub
Szacunkowa
Czyją stanowi
leasing (wysokość kredytu,
wartość
własność/
kiedy zaciągnięty, do kiedy
maszyny/pojazdu współwłasność
płatny)

6. Posiadane przez dłużnika zaległości (wobec ZUS, innych instytucji publicznych, kontrahentów lub
innych osób i podmiotów - należy podać kwotę zaległości oraz planowany termin spłaty, czy
podatnik złożył wniosek o raty na spłatę zaległości)
Podmiot, wobec którego dłużnik
Czy dłużnik złożył wniosek o raty
posiada zaległości (podać imię i Kwota zaległości, planowany termin lub czy spłaca daną zaległość w
nazwisko lub pełną nazwę danego
spłaty
ratach, jeśli tak, to w jakiej kwocie
podmiotu)
miesięcznie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.
Jestem świadom/a odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego za zgłoszenie
danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

……………………………………………….
(data i podpis dłużnika)

