Warszawa, dnia .........................................…......2017 r.
.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)
.........................................................................................................................................................

(adres)
.........................................................................................................................................................

.

(nr telefonu)

O ŚW IAD C Z E N I E
W związku z wnioskiem w sprawie udzielenia ulgi w kosztach eksploatacji budynków w opłacie rocznej za
2017 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w Dzielnicy
Mokotów przy ul. ...............................................................................................................................................
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k., oświadczam, że w 2016 r.
uzyskałem/am dochody z tytułu:
1) emerytur / rent krajowych lub zagranicznych, zasiłków pieniężnych
............................. zł
2) dodatku/zasiłku pielęgnacyjnego, innych dodatków wyszczególnionych
w decyzji ZUS lub innego organu
..……................... zł
3) świadczenia wychowawczego przyznawanego w trybie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (500+)
............................. zł
4) wynagrodzenia ze stosunku pracy
............................. zł
5) prowadzonej działalności gospodarczej
............................. zł
6) najmu
............................. zł
7) z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności:
- artystycznej, literackiej, innej
..............................zł
- czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich
............................ zł
- udziału w organach stanowiących osób prawnych
..............................zł
- umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, najmu
..............................zł
- innych (np. prowadzenia gospodarstwa rolnego)
..............................zł
8) z innych źródeł (alimenty, stypendia, sprzedaż przedmiotów lub nieruchomości,
wygrane w grach losowych, dywidendy od posiadanych akcji, sprzedaż akcji, obligacji,
odsetki od lokat bankowych, itp.) ................................................................................................................. zł
.......................................................................................................................................................................... zł
Razem

........................... zł

W 2016 r. pozyskałem/am dochody poza granicami kraju : tak(*)/nie (*)
........................... zł
Korzystam z pomocy Opieki Społecznej :
..... tak(*)/nie (*)
........................... zł
(**)
Pozostaję na utrzymaniu ..............................................................................................................................
(**)
Środki na zaspokojenie moich potrzeb życiowych oraz opłat związanych z utrzymaniem
mieszkania/budynku pozyskuję w kwocie: ........................................................................................................
Wskazanie źródła: ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(*) Zobowiązuję się doręczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego do dnia
15 maja 2017 r.
.........................................................................................................................................................
(podpis składającego oświadczenie)
(*)

niepotrzebne skreślić
wypełniają osoby, których: dochód wynosi 0 zł lub kwota dochodu nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem.

(**)

Warszawa, dnia .....................................................................2017 r.
........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)
........................................................................................................................................................

(adres)
........................................................................................................................................................

(nr telefonu)

OŚWIADCZENIE (*)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k., oświadczam, że za 2016 r.:
rozliczyłem/am się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem ZUS i nie złożyłem/am ani nie zamierzam
składać do Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego dotyczącego dochodów uzyskanych w 2016 r.

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

(podpis składającego oświadczenie)

(*)

Wypełniają wyłącznie emeryci i renciści, którzy dokumentują dochody PIT-40A i treść oświadczenia
akceptują w całości.

