
……………………, dnia……………… 
………………………………………… 
 Nazwisko i imię kredytobiorcy 
 
………………………………………… 

 Adres zamieszkania 
 

………………………………………… 
 Data i numer umowy kredytu 

Oświadczenie o wysokości kwartalnych 

dochodów gospodarstwa domowego 

Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe dochód mojego gospodarstwa domowego w rozumieniu Ustawy z dnia 
30 listopada 1995r. w sprawie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych  
(Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz.1115zpozn.zm.): 

w............ kwartale 200......r. wyniósł ……………………… 

(słownie:.................................................................................................................………....) 

Wiarygodno ść podanych danych stwierdzam własnor ęcznym podpisem pod rygorem 
odpowiedzialno ści karnej z art.- 297 §1 i 2 Kk.za zło Ŝenie fałszywych zezna ń. 

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

(podpisy Kredytobiorców) 

Wyjaśnienie               

Przez dochód gospodarstwa domowego naleŜy rozumieć: 

„...wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a takŜe po 

odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba Ŝe zostały juŜ zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu 

gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku 

z tytułu urodzenia dziecka, określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej pomocy  

w zakresie doŜywiania, określonej w przepisach o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania", oraz pomocy materialnej udzielanej uczniom, na podstawie przepisów o systemie oświaty." 

„ w odniesieniu do rolników iloczyn powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu  

z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, póz. 431, z późn. zm.). 

Do wszelkich przychodów gospodarstwa domowego zalicza się przychody, niezaleŜnie od źródła ich pochodzenia, czyli 

nawet te, które w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 80 poz. 350 

z późniejszymi zmianami) nie podlegają opodatkowaniu, a więc alimenty, zasiłki rodzinne, zasiłki pomocy społecznej 

(zasiłki dla bezrobotnych nie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym). 


