
Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej/majątkowej dłużnika

Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................................................

reprezentujący/a podmiot ...................................................................................................................

zamieszkały/a .....................................................................................................................................

Oświadczam, iż podmiot ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych:

1. Osiąga dochód własny netto miesięcznie (należy załączyć stosowne zaświadczenie za okres 
danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych):

Nazwa NIP
Nr wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej 
lub KRS

REGON Wysokość dochodu

2. Posiada majątek nieruchomy:

a. mieszkanie (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania) .................................................

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

b. dom (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania) ............................................................

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

c. place, działki (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania) …............................................

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

d. nieruchomości rolne (należy podać rodzaj, liczbę hektarów, w tym przeliczeniowych) …............

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

e. zabudowa (budynki, inna zabudowa, należy podać powierzchnię) ..............................................

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

3. Posiada majątek ruchomy:

a. samochód (należy podać markę, model, rok produkcji, wartość szacunkową) …........................

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

b. maszyny (należy podać rodzaj, wartość szacunkową) .................................................................

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

c. inne, np. akcje, obligacje (należy podać rodzaj, wartość szacunkową) …....................................

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

4. Prowadzona działalność gospodarcza:

prowadzi/prowadził działalność gospodarczą:

□ TAK:

a. nazwa ..........................................................................................................................................

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

b. nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencję ....................................

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

c. adres siedziby firmy .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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d. rodzaj  przeważającej działalności ...............................................................................................

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

e. wyposażenie firmy (środki trwałe) ...............................................................................................

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

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

f. data likwidacji ...............................................................................................................................

□ NIE

5. Pomoc osób trzecich:

Jestem na utrzymaniu osób trzecich:

□ TAK: …........................................................................................................................................
należy podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i wysokość pomocy

□ NIE

6. Zobowiązania wnioskodawcy:

Posiada zobowiązania lub zaległości wobec podmiotów:

□ TAK (należy  podać  wysokość  i  termin  zapadalności,  dołączyć  dokumenty  potwierdzające 
posiadane zobowiązania):

a. ZUS ..............................................................................................................................................

b. Urząd Skarbowy w .......................................................................................................................

c. banki ............................................................................................................................................

d. kontrahenci ..................................................................................................................................

e. opłaty związane z utrzymaniem lokalu ........................................................................................

f. zajęcia komornicze ......................................................................................................................

g. zastawy ........................................................................................................................................

h. hipoteki .........................................................................................................................................

i. inne ..............................................................................................................................................

□ NIE

Oświadczam, że znana jest mi treść art.  233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym ten, kto 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Sosnowiec, dnia ................................... …...........................................................
     czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

D  o niniejszego oświadczenia majątkowego dołączam poniższe załączniki:

□ zaświadczenia o poniesionych kosztach i osiąganych przychodach,

□ oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

□ inne: …..........................................................................................................................................

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

Sosnowiec, dnia ...................................           ...…...........................................................
    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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