
Urząd Gminy 
Niebylec

Oświadczenie 
o sytuacji materialnej i rodzinnej 

Podatek
 od środków 

transportowych

Obowiązuje od dnia:
01.01.2011r.

Imię i nazwisko podatnika............................................................................... data   ............................

Adres zamieszkania................................................................................................................................

NIP    ...................................................................      PESEL  ...............................................................

Nazwa przedsiębiorstwa- firmy .............................................................................................................

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

REGON   .........................................   PKD ..........................................................................................

Przedsiębiorstwo - małe, średnie, duże (właściwe podkreślić), liczba pracowników ...........................

Rodzaj działalności gospodarczej  .........................................................................................................

Zasięg terytorialny (krajowy, międzynarodowy-UE) ............................................................................
Składane w związku z wnioskiem z dnia  ................................  w sprawie ..........................................
................................................................................................................................................................

Uwaga !  Za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 
(art.233 Kodeksu karnego) 

I.   Stan Rodzinny
wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

Lp. Imię i nazwisko 
(informacje o 

wszystkich osobach 
pozostających we 

wspólnym 
gospodarstwie 

domowym)

Wiek Stopień 
pokrewieństwa

Wykształcenie, 
zawód 

wykonywany

Miejsce pracy, 
nauki, 

przedszkola, 
(inne) 

Łączna wysokość 
dochodu 

(wynagrodzenie, 
renta, emerytura, 

alimenty itp.)

Stan zdrowia
czy są osoby:

a) niepełnospr.
b) przewl. chore
c) wymag.stałej 
  opieki
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    II.   Stan majątkowo-finansowy 
1. Dochody
      - dodatkowe dochody
         a) alimenty, świadczenia rodzinne ....................................................
         b) z tyt. najmu i dzierżawy ...............................................................
         c) inne (podać jakie) .........................................................................
      - wartość posiadanych papierów wartościowych (akcji, obligacji   ......................... 
      - środki na rach. bankowych (własnych i współmałżonka,  innych)   ......................
        
2. Wydatki
      - comiesięczne
         a) energia elektryczna ......................     

               b) gaz ...............................................
               c) telefon
               d) kanalizacja ...................................
               e) czynsz ..........................................
               f) podatki .........................................
               g) alimenty .......................................
               h) spłaty kredytów ...........................
               i) wydatki na naukę ..........................
               j) wydatki na leczenie ......................
               k) inne ..............................................
           Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane wydatki

      3. Zaległości i zobowiązania
            - ZUS ................................................. 
            - Urząd Skarbowy ..............................
            - Banki ...............................................
            - opłaty związane z mieszkaniem ..................................
            - kontrahenci ..................................................................
            - alimenty .......................................................................
            - inne ..............................................................................
          Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane zaległości 

      4.  Sytuacja zawodowa
            - liczba członków rodziny aktywnych zawodowo .....................................................................
            - osoby niepracujące ( wymienić i podać przyczyny)................................................................
               .................................................................................................................................................
            - osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od kiedy, wysokość) ........................................
               .................................................................................................................................................

      5.  Sytuacja materialna
           1. rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiono w dniu.....................................................

           2. majątek nieruchomy:
               a) budynki mieszkalne - rok budowy i miejsce ich położenia ...............................................

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

               b) mieszkania - powierzchnia  i miejsce ich położenia ..........................................................

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

               c) budynki gospodarcze – rok budowy ..................................................................................

            



               d) gospodarstwo rolne lub nieruchomość o powierzchni i miejscu położenia 

                   .............................................................................................................................................
           3. majątek ruchomy:
               a) samochody osobowe- marka rok produkcji ........................................................................

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

               b) maszyny, urządzenia i środki transportu- marka i rok produkcji  ...................................... 

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

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

               c) inwentarz żywy- rodzaj i ilość  ...........................................................................................

III. Okoliczności osłabiające zdolność płatniczą podatnika

           1. sytuacje losowe (np. choroba, wypadek, kradzież)  .. ............................................................

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

           Dołączam: zaświadczenie lekarskie, inne dokumenty potwierdzające moją sytuację 

           2. inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną podatnika ......................................

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

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

           3. wsparcie osób trzecich (np.osoba fizyczna, instytucja- np. opieka społeczna)

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

Zastosowane umorzenia w roku poprzedzającym bieżący rok podatkowy i w roku bieżącym, oraz 

ich  wysokość ........................................................................................................................................

                   Data: .....................................                                      .................................................. 
                                                                                                               Podpis wnioskodawcy  

 

Uwagi organu podatkowego
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

                                                                                                    ................................................................
                                                                                                                                   data i podpis pracownika

                
  


