
………………………………………… 

miejscowość i data 

………………………………………….. 

imię i nazwisko kredytobiorcy 

…………………………………………… 

ulica i numer domu/mieszkania 

………………………………………….. 

kod pocztowy, miasto 

        Bank BPH SA 

        ul. płk. J. Pałubickiego 2 

        80-175 Gdańsk 

 

Oświadczenie 

o wypełnieniu warunków dla zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru 

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych 

dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2015 r.) 

 

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, iż kredyt hipoteczny numer ……………………………….. został 

zaciągnięty przeze mnie/nas w całości/w …..%1 na własne cele mieszkaniowe. Przez własne cele 

mieszkaniowe rozumie się wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.)2 

                                                           
1
  W przypadku, gdy część kredytu została zaciągnięta na cel mieszkaniowy, prosimy wpisać procentowy udział celu 

mieszkaniowego w łącznej kwocie kredytu. Niepotrzebne skreślić. 
2
  Zgodnie z art. 21 ust.25 ust.1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez wydatki poniesione na własne 

cele rozumie się wydatki poniesione na: 
a)   nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 
wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, 

b)   nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, 

c)   nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego 
takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie 
innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli  
w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku 
mieszkalnego, 

d)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego 
lokalu mieszkalnego, 

e)   rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego 
części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie 



Oświadczam/y także, iż jestem/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za 

składanie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Podpisy kredytobiorców 

 

1. ………………………………………………………………….         ……………………………………………………… 

 imię i nazwisko      czytelny podpis 

 

2. ………………………………………………………………….         ……………………………………………………… 

 imię i nazwisko      czytelny podpis 

 

3. ………………………………………………………………….         ……………………………………………………… 

 imię i nazwisko      czytelny podpis 

 

4. ………………………………………………………………….         ……………………………………………………… 

 imię i nazwisko      czytelny podpis 

 

                                                                                                                                                                                     
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo  
w Konfederacji Szwajcarskiej. 

 


