
Załącznik nr 1 

 

* właściwe zaznaczyć znakiem „x” 
**niepotrzebne skreślić 
1 dane za ostatni rok podatkowy wypełniane w przypadku, gdy informacja składana jest po zakończeniu roku podatkowego, ale przed złożeniem PIT za ten rok.  

 

              
 ........................................, dnia ............................. 

................................................................................................... 
Imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 
 
................................................................................................... 
PESEL 

 
INFORMACJA O OSIĄGANYCH DOCHODACH 

 
Niniejszym informuję, że uzyskuję dochody z tytułu*: 
 
� własnej działalności gospodarczej                                                                           � wykonywania wolnego zawodu                
 
Informuję, iż prowadzę własną działalność gospodarczą pod nazwą ......................................................................................................................... 

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

z siedzibą w ................................................................................................................................................................ od dnia ...........................; 

Forma opodatkowania: pełna księgowość** / PKPiR** / ryczałt** / karta podatkowa** 

Wysokość moich średnich miesięcznych dochodów netto w ostatnim1 roku podatkowym wynosiła ............................ zł**, w bieżącym roku 

podatkowym wynosi ............................ zł**, 

Kwota zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ostatnim1 roku podatkowym wynosiła............................ zł**,  w bieżącym 

roku podatkowym wynosi ............................ zł**. 

Jednocześnie informuję, że: 

a) nie posiadam zobowiązań** / posiadam zobowiązania**  zaciągnięte na prowadzenie działalności gospodarczej,  

Zobowiązania zaciągnięte w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, pożyczki, gwarancje, leasing) przeznaczone na 

finansowanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy 

L.p. Nazwa 

banku/instytucji 

finansowej 

Rodzaj zobowiązania  

(kredyt, limit, 
pożyczka, gwarancja, 

leasing) 

Aktualna kwota 
zadłużenia, waluta 

Kwota ostatnio zapłaconej raty 
kapitałowej i częstotliwość 

płatności kapitału 
 

(wpisać: M-miesięczna/ K-kwartalna/ 
P-półroczna/ R-roczna/ 

J-jeśli jednorazowo)  

Ostateczny termin 
spłaty  

(miesiąc, rok) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

b) w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność gospodarcza była / nie była** zawieszona na okres łącznie dłuższy niż 30 dni,  

c) w ciągu 2 ostatnich pełnych lat podatkowych wystąpiła / nie wystąpiła** strata netto w wysokości każdorazowo przekraczającej 

25% przychodów ogółem.   

� inne 
 
Informuję, iż uzyskuję regularne dochody z tytułu ………………………………………………………………………………………………………….… , 

których średnia miesięczna wysokość w ostatnim1 roku podatkowym wynosiła .............................. zł**, w bieżącym roku podatkowym wynosi 

.............................. zł**. 

 
Niniejszych informacji udzielam świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny, po 

zapoznaniu się z jego brzmieniem. 

 

…………………………………………………………………………. 
  podpis Wnioskodawcy 

   
 

…………………………………………………………………………. 
  data i podpis pracownika Banku potwierdzającego 

własnoręczność podpisu Wnioskodawcy 

 


