Załącznik do wniosku z dnia …………………..
dotyczącego umorzenia, rozłożenia na raty zaległych
należności, odroczenia terminu zapłaty
,
………………………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………………………………..
(adres)

Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej dłużnika
Ja niżej podpisany oświadczam, co następuje:
I . Informacja o uzyskanych dochodach:
1) Pracuję zarobkowo (umowa o pracę, inna umowa np. zlecenia, o dzieło)
Średni miesięczny dochód netto zł z ostatnich 3 miesięcy
……………………………………
2) Jestem na emeryturze* /rencie* i z tego tytułu osiągam miesięczne dochody netto w kwocie
zł:
……………………………………………………………………………………….
3) Nie pracuję i pozostaję bez pracy od dnia ………………………………………………
4) Osiągam przychody z innych źródeł np. prowadzenia pozarolniczej działalności, wynajmu
pokoi, produkcji rolnej, pracy dorywczej lub innej: TAK*/NIE* (w przypadku odpowiedzi
tak- należy podać z jakiego źródła są dochody i ich średnia wysokość brutto z ostatnich 3
miesięcy)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5) Otrzymuję zasiłek: dla bezrobotnych TAK*/NIE*
…………………………………………………………………………………………..
podać dokładnie od kiedy i w jakiej wysokości

6) Korzystam z pomocy społecznej ( np. dodatek mieszkaniowy, posiłki)TAK*/NIE*
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
podać dokładnie od kiedy i w jakiej wysokości

7) Inne formy pomocy (np. pomoc rodziny.)…………………………………… …
8) Otrzymuję alimenty TAK*/NIE*
…………………………………………………………………………………………………..

dobrowolne, sądowe na czyją rzecz w jakiej wysokości oraz wskazać płatnika świadczeń alimentacyjnych

*-niepotrzebne skreślić
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II . Informacja o posiadanym majątku:
1) Nieruchomości
………………………………….. …………………………………………………………..
należy podać rodzaj nieruchomości , dom, mieszkanie, działka - powierzchnię- położenie

2) Środki transportowe (osobowe, ciężarowe, przyczepy)
………………………………………………………………………………………………
marka, nr rej. ,wiek pojazdu, wartość

3) Inne składniki majątku ( np.: oszczędności, akcje, obligacje)

……………………………………………………………………………….
III . Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną dłużnika :
(np. choroba, wypadek, kradzież, status bezrobotnego bez prawa do zasiłku)
………………………………… …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
IV. Zobowiązania finansowe wnioskodawcy ( np. kredyty, pożyczki, inne – wyszczególnienie
z jakich tytułów i na jaką kwotę, do kiedy będą spłacane i w jakich ratach)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
V. Załączniki:
Do oświadczenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganych
dochodów za okres ostatnich 3 miesięcy (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i
wynagrodzeniu w tym z tytułu umowy zlecenia, odcinki z emerytury lub renty, oświadczenia o
innych źródłach dochodu), decyzja o przyznanych zasiłkach , kopia wyroku lub ugody dotycząca
alimentów, a przy wniosku o umorzenie zeznanie podatkowe za rok poprzedni , zaświadczenie z
Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu osoby bezrobotnej).
Przed złożeniem oświadczenia pracownik przyjmujący oświadczenie uprzedził dłużnika o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z art.233 § 1 kk ” Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

……………………………….
Data

…………………………………………
Podpis osoby składającej oświadczenie

