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PESEL 
INFORMACJA O OSIĄGANYCH DOCHODACH 

 

 
 
Niniejszym informuję, że uzyskuję dochody z tytułu*: 

 
 

 własnej działalności gospodarczej 
 
Informuję, iż prowadzę własną działalność gospodarczą pod nazwą .................................................................................................. 

z siedzibą w ................................................................................................................ od dnia ...........................; forma opodatkowania: 

.......................................................... Wysokość moich średnich miesięcznych dochodów netto w ostatnim**/bieżącym** roku podatkowym 

wynosi ....................... zł (słownie złotych: ................................................................................................................................................................), 

*** zmiana stanu zapasów / różnica remanentu końcowego i początkowego ** wynosi:  ……...… . zł (słownie złotych: 

…………………………..……………………………………………..…….). 

Jednocześnie informuję, że: 

a) ** nie posiadam zobowiązań  z tytułu kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą   

b) ** posiadam zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą  w następującej wysokości: 

- suma limitów z tytułu kredytów odnawialnych wynosi ................… zł (słownie złotych: …………………………………………………..) 

- suma kwot kredytów  spłacanych jednorazowo wynosi ……………zł  (słownie złotych: …………………………………………………..)  

- zobowiązania z tytułu kredytów innych niż odnawialne oraz  spłacane jednorazowo : 

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

                    (wpisać rodzaj  kredytu i kwotę ostatniej zapłaconej raty kapitałowej tego kredytu)   

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

    (wpisać rodzaj  kredytu i kwotę ostatniej zapłaconej raty kapitałowej tego kredytu)   

   

 wykonywania wolnego zawodu 
 

Informuję, iż z tytułu wykonywanego przeze mnie wolnego zawodu wysokość moich średnich miesięcznych dochodów netto w 

ostatnim**/bieżącym** roku podatkowym wynosi  ...................... zł (słownie złotych: ..............................................................................................).  

 

 gospodarstwa rolnego 

 

Informuję, iż prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni …………………. ha, z którego uzyskuję średnie miesięczne dochody netto w 

ostatnim**/bieżącym** roku podatkowym w wysokości ............................................. zł (słownie złotych: ......................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................),  

*** zmiana stanu zapasów / różnica remanentu końcowego i początkowego ** wynosi  ……...……. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………….……….). 

Jednocześnie, że: 

a) ** nie posiadam zobowiązań  z tytułu kredytów zaciągniętych na prowadzenie gospodarstwa rolnego   

b) ** posiadam zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych na prowadzenie gospodarstwa rolnego w następującej wysokości  : 

- suma limitów z tytułu kredytów odnawialnych wynosi ................… zł (słownie złotych: …………………………………………………..) 

- suma kwot kredytów  spłacanych jednorazowo wynosi ……………zł  (słownie złotych: …………………………………………………..)  

- zobowiązania z tytułu kredytów innych niż odnawialne oraz  spłacane jednorazowo : 

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

   (wpisać rodzaj  kredytu i kwotę ostatniej zapłaconej raty kapitałowej tego kredytu)    

 

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



  

* właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

**niepotrzebne skreślić 
*** w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych 

    (wpisać rodzaj  kredytu i kwotę ostatniej zapłaconej raty kapitałowej tego kredytu)   

 
 

 działu specjalnego produkcji rolnej 
 
Informuję, iż prowadzę dział specjalny produkcji rolnej (podać rodzaj)  ……………………………..  o wielkość (podać rodzaj i ilość jednostek) 

…………………………………………… , z którego uzyskuję średnie miesięczne dochody netto w ostatnim**/bieżącym** roku podatkowym w 

wysokości ........................................................................... zł (słownie złotych: ......................................................................................................),  

*** zmiana stanu zapasów / różnica remanentu końcowego i początkowego ** wynosi  ……...……. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………….). 

Jednocześnie informuję, że: 

a) ** nie posiadam zobowiązań  z tytułu kredytów zaciągniętych na prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej 

b) ** posiadam zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych na prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej w następującej wysokości : 

- suma limitów z tytułu kredytów odnawialnych wynosi ................… zł (słownie złotych: …………………………………………………..) 

- suma kwot kredytów  spłacanych jednorazowo wynosi ……………zł  (słownie złotych: …………………………………………………..)  

- zobowiązania z tytułu kredytów innych niż odnawialne oraz  spłacane jednorazowo : 

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

   (wpisać rodzaj  kredytu i kwotę ostatniej zapłaconej raty kapitałowej tego kredytu)     

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

   (wpisać rodzaj  kredytu i kwotę ostatniej zapłaconej raty kapitałowej tego kredytu)   

 

 inne 
 
Informuję, iż uzyskuję regularne dochody w ostatnim**/bieżącym** roku podatkowym w wysokości …………………….……… zł miesięcznie 

(słownie złotych: ……………………………………………… z tytułu …………………………………………………………………………. 

 

 

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

zapoznaniu się z jego brzmieniem. 

 

 
 
 

 
 

 

 

  podpis Wnioskodawcy 
   
 
 
 
 
 

 
  miejscowość i data / 

podpis pracownika Banku 
    potwierdzającego własnoręczność podpisu 

Wnioskodawcy 
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