OŚWIADCZENIE O UZYSKIWANYCH DOCHODACH I AKTUALNYCH
ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH
Imię i nazwisko ……………………………………………..……………………………………………
Adres ……………………………………………………..………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ………………………………..………………………………………………..
PESEL ……………………………………………………..……………………………………………..
Stan cywilny………………………………………………..…………………………………………….
Imię ojca ……………………………………………………..…………………………………………..
Oświadczam, że:
1. Jestem zatrudniony / właścicielem *
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(nazwa i adres miejsca pracy)

2. Moje przeciętne miesięczne dochody wynoszą:
−

z tytułu zatrudnienia
brutto

…………………….

…………………….

netto

−

z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
brutto …………………….
netto
…………………….

−

inne dochody: (kwota, źródło dochodu, np. wynajem, alimenty itp.)
źródło dochodu ……………………………………………
brutto ....................................... netto………………………

3. Posiadam składniki majątkowe (w przypadku wspólnoty majątkowe ze współmałżonkiem należy podać
również majątek wspólny):

Lp.

Nazwa składnika majątku

Rok produkcji /
budowy

Oznaczenie
(marka, typ, nr
seryjny)

Wartość w zł.

Aktualne zobowiązania finansowe wobec banków oraz innych osób prawnych i fizycznych
i określenie wysokości miesięcznej spłaty:
Kwota zobowiązania Miesięczna wysokość
Nazwa zobowiązania
Nazwa wierzyciela
pozostająca do spłaty
spłaty
4.

Kredyt / pożyczka
Czynsz, opłaty za energię, gaz itp.
Świadczenia alimentacyjne
Inne (proszę wymienić jakie):
……………………………….
……………………………….

1

5. Czy w Pana/Pani małżeństwie występuje wspólnota majątkowa: Tak / Nie *
(w przypadku występowania rozdzielczości majątkowej do oświadczenia należy dołączyć dokumenty
potwierdzające w/w stan)

6. Współmałżonek

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..
PESEL …………………………………………………………………………………………..
Jest zatrudniony /właścicielem*....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres miejsca pracy)

Średnie miesięczne dochody:
− z tytułu zatrudnienia
brutto

……………………. netto

…………………….

− z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
brutto

……………………. netto

…………………….

− inne dochody: (kwota źródło dochodu, np. wynajem, alimenty itp.)
źródło dochodu …………………………………………………………….

brutto .........................................netto ......................................
7. Liczba osób pozostająca na utrzymaniu (nie wliczając siebie): ............. w tym dzieci ...............
Prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem
pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny.
...................................... dnia ……..............
........... .............................................

(miejscowość)

(podpis składającego oświadczenie)
…………………………………………...
(podpis współmałżonka)*
*niepotrzebne skreślić
Pozycję która Pana(nią) nie dotyczy należy skreślić, pozostawienie pustych (niewypełnionych) pól
w oświadczeniu równa się z jego niekompletnym i nieprawidłowym wypełnieniem.
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