
 1

WZÓR nr 3 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJ ĄTKOWEJ DLA: 

-  SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, 

-  INNYCH OSÓB PRAWNYCH, 

-  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI   
PRAWNEJ (Z  WYJĄTKIEM SPÓŁEK CYWILNYCH) 

 

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych/niepodatkowych należności w 

dniu..............................dotyczącym...............…...........................................................................

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

I. Dane dotyczące podmiotu: 

• Nazwa pełna:………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

• Siedziba……………………………………………………………………………………... 

• NIP………………………………………………………………………………………….. 

• Nr KRS lub nr wpisu do właściwego rejestru……………………………………………… 

• Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej…………………………………. 

• Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

• Telefon/faks………………………………………………………………………………… 

• Sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z 

podaniem sprawowanej funkcji (dane na dzień złożenia oświadczenia)………………….... 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

II. Dane dotyczące przychodu, kosztów: 

Dane z ostatnich 3 lat obrotowych (dane z poprzednich 2 lat obrotowych oraz dane od 
początku roku do miesiąca poprzedzającego m-c złożenia wniosku- podać w tabeli). 

Wysokość uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej  

20_ _ r. 20_ _ r. 20_ _ r. 

   
 

 
Suma kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej  

20_ _ r. 20_ _ r. 20_ _ r. 

   
 

 

III. Wybrane aktywa i pasywa podmiotu (na dzień składania oświadczenia): 

 

• Wartości niematerialne i prawne (specyfikacja wraz z wartością) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Grunty wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ( specyfikacja wraz z wartością) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (specyfikacja wraz z wartością) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu o wartości rynkowej pow. 10 tys. zł 

na dzień składania oświadczenia (specyfikacja)…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Wartość należności długoterminowych 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Wartość zapasów ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

• Wartość należności krótkoterminowych …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne……. .…………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

• Wartość zobowiązań długoterminowych ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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• Wartość zobowiązań krótkoterminowych …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Inne dane: 

 

• Majątek podmiotu obciążony obcymi wierzytelnościami: (podać czego dotyczy, wysokość 
wierzytelności) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Zobowiązania podmiotu wobec innych urzędów skarbowych, ZUS-ów (podać czego 

dotyczą, wysokość)…………………………….................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
• Wierzytelności podmiotu u innych podmiotów (podać czego dotyczą, 

wysokość)……………………………....................................................................................

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

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

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

• Czy Podatnik korzystał (w jakich latach i kwotach) z odroczeń lub rat spłaty 

podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami/niepodatkowych należności, odsetek od  

tych należności? ……………................................................................................................ 

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

• Czy Podatnik uzyskał (w jakich latach i kwotach) umorzenie zaległości 

podatkowych/niepodatkowych należności oraz odsetek? ………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 
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• Czy w przeszłości (w ciągu 3 ostatnich lat) były przypadki nieterminowego opłacania 

podatków/niepodatkowych należności, składek ZUS, itp.?……………………………...... 

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

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

 
Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 
  
§ 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 do lat 3”. 
§ 6. „ Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, 
jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej”. 
 
„Zapoznałem/łam się z przedstawioną powyżej treścią art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego o 
odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy”. 
 
 
 
                         

…………………………………………………………..
Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania  


