OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
do wniosku o umorzenie kary pieniężnej wynikającej z decyzji o nałożeniu kary
z dnia…………………………………………………………………………………………………
numer decyzji………………………………………………………………………………………
Zostałam/em pouczona/y o treści przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U z
2019, poz. 1950 ze zm.):
Art. 271
§ 1. (…) osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do
okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub
osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 286
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 233
§ 1. 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 od 6 miesięcy do lat 8.

Data sporządzenia:................................................................... …………………………………………………………….
Telefon:.....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy:……………………….......................................................................................
Adres:............................................................................................................................ ………………………..
Stan cywilny: (dotyczy osób fizycznych):...................................................................................................
Wiek wnioskodawcy (dotyczy osób fizycznych):.......................................................................................
NIP:..................................................................... …………………………………………………………………………………..
PESEL (dotyczy osób fizycznych):...............................................................................................................
Wiosek dotyczy – proszę zaznaczyć kwadrat zgodnie z ze złożonym wnioskiem:
umorzenie całości kary:......................................................................................................................
umorzenie części kary:........................................................................................................................
umorzenie odsetek za zwłokę: ............................................................................................................
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1. Źródło dochodów wnioskodawcy, w roku poprzednim oraz w roku bieżącym (umowa o pracę ,
działalność gospodarcza, renta, emerytura, umowy zlecenia, alimenty, zasiłek dla bezrobotnych,
zasiłek z opieki społecznej , inne:...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Średnia miesięczna wysokość dochodu wnioskodawcy, w roku poprzednim oraz w roku bieżącym
i
( netto) –ZOBACZ UWAGI NA OSTATNIEJ STRONIE FORMULARZA :.....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Struktura rodziny (dotyczy osób fizycznych):
Imię i nazwisko (informacja o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym- rok bieżący)
- wiek i stopień pokrewieństwa (np. syn – 12 lat itp. ):..............……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- łączny dochód miesięczny wszystkich członków gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz
w roku bieżącym (netto):……….................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku poprzednim oraz w roku bieżącym (netto):…………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Struktura wydatków w skali miesiąca rok bieżący (podać kwoty/dotyczy osób fizycznych):
- czynsz/ogrzewanie:…………………………………………………………………………………………………………………………..
- gaz, prąd, woda, kanalizacja:…………........................................................................................ ……………
- inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania ( domu) .................................……… …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- spłata kredytu/pożyczki (tylko mieszkaniowy/konsumpcyjny/dotyczy osób fizycznych): ...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- alimenty (dotyczy osób fizycznych):.....................................................................................................
- inne (jakie) ................................................................................................................................ ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5. Sytuacja mieszkaniowa (zaznaczyć kwadrat/dotyczy osób fizycznych):
dom,
mieszkanie,
budynki pozostałe/pomieszczenia przynależne: wymienić (np. garaż, piwnica, miejsce
parkingowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Sytuacja majątkowa:
- środki transportu ( marka, numer rejestracyjny, rok produkcji):
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- własność nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wskazać liczbę):
mieszkanie (wpisać liczbę): …………………………………………………………………………………………………………...
dom mieszkalny (wpisać liczbę)…………………………………………………………………………………………………….
dom letniskowy (wpisać liczbę)……………………………………………………………………………………………………..
działka rekreacyjna/letniskowa (wpisać liczbę)……………………………………………………………………………..
działka budowlana (wpisać liczbę): …………………………………………………………………………………………………
lokal/budynek handlowy/usługowy (wpisać liczbę): ……………………………………………………………………..
działka użytkowa (do prowadzenia działalności gospodarczej): ……………………………………………………..
budynki użytkowe (do prowadzenia działalności gospodarczej, liczba):………………………………………….
- rzeczy o wartości przekraczającej wartość 10 000 zł (wpisać):…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- zasoby pieniężne i finansowe wpisać wartość nominalną/kwotę wyrażoną w walucie (oszczędności,
lokaty bankowe, obligacje, inne papiery wartościowe, fundusze rezerwowe, kapitały zapasowe):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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- udziały lub akcje w spółkach kapitałowych (wpisać odpowiednio wielkość udziału oraz wartość
nominalną lub wpisać liczbę i rodzaj akcji i ich wartość rynkową; podać NIP spółki):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- uczestnictwo w spółkach osobowych (podać NIP spółki): …………………………………………………….............
- zobowiązania kredytowe/pożyczkowe (łącznie stan zadłużenia, związane z działalnością
gospodarczą) .........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- stan zadłużenia wobec wierzycieli publicznych (Urzędy Skarbowe, ZUS itp.) – tylko zaległości:
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
- stan zadłużenia wobec kontrahentów – tylko zaległości:
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
- niezapłacone wierzytelności należne od kontrahentów (np. niezapłacone faktury, po upływie
terminu płatności)– tylko zaległości: ……...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
- posiadane gospodarstwo rolne – powierzchnia ogółem ( ha przeliczeniowe): ………………………………....
...................................................................................................................................................................
7. Działalność gospodarcza:
- okres prowadzenia działalności od - do..................................................................................................
- zakres (PKD)................................................................................................................................ …………
- likwidacja działalności (podać datę) ......................................................................................... . ………
- zawieszenie działalności ( podać datę) ..................................................................................... ………….
8. Inne:
- nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na sytuację majątkową wnioskodawcy (np. choroba,
wypadek, pożar, kradzież, utrata pracy – opisać szczegółowo , podać daty i fakty)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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9. Uwagi:
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10.Powyższe oświadczenie składam w związku z wnioskiem o ulgę w zapłacie kary pieniężnej
Oświadczam, że w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (zaznaczyć
kwadrat)
korzystałem z pomocy publicznej dla przedsiębiorców / wysokość pomocy wynosi ..................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………Euro
nie korzystałem z pomocy publicznej dla przedsiębiorców

(Miejscowość i data)

( Podpis przedsiębiorcy)

……………………………………………

i

……………………………………………

Dochód po opodatkowaniu za dany okres podzielony przez liczbę miesięcy z tego okresu.
Za rok ubiegły załączyć zeznanie roczne PIT lub CIT.
Za rok bieżący – załączyć deklarację PIT lub CIT za poszczególne miesiące danego roku poprzedzające miesiąc
złożenia oświadczenia.

W przypadku niezłożenia deklaracji przedłożyć kserokopię księgi przychodów i rozchodów lub komputerowy
wydruk zapisów księgi za poszczególne miesiące danego roku poprzedzające miesiąc złożenie oświadczenia
lub,
- kserokopię ewidencji przychodów lub komputerowy wydruk zapisów ewidencji za okres od początku roku do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oświadczenia lub,
- bilans, rachunek zysków i strat wraz z zestawieniem obrotów i sald za okres: narastająco od początku roku do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oświadczenia.
Wszystkie dokumenty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, urząd skarbowy lub
właściwy miejscowo urząd gminy lub miasta albo biuro rachunkowe

Strona 5 z 5

