NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
***
O tym, czy złożone oświadczenie uznane zostanie za wadliwe, czy też jedynie za
niestarannie sporządzone decyduje rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości. Oświadczenia ,
których treść budzi podejrzenie, że osoba je składająca podała nieprawdę lub zataiła prawdę,
są kierowane do dyrektora urzędu kontroli skarbowej w celu ich skontrolowania . Zarówno o
takich przypadkach, jak i o nieprawidłowościach mniejszej wagi urząd skarbowy jest
obowiązany bez wyjątku poinformować organy wymienione w ustawach wskazanych na
początku niniejszego opracowania.
W celu uniknięcia pomyłek przy wypełnianiu oświadczeń, poniżej sporządzono listę
najczęściej występujących nieprawidłowości, które stwierdzono podczas analizy oświadczeń
majątkowych.
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Brak załączonej kopii zeznania podatkowego, lub załączono kopię niekompletną ( np.
z zamazanymi danymi małżonka, nie wszystkie strony),
brak podpisu na kopii zeznania,
oświadczenie wypełniono niezgodnie ze wzorem, tj. wstawiono kreski, słowo „nie” ,
znak ”Z” lub w ogóle nie wypełniono części oświadczenia, zamiast wpisać „ nie
dotyczy”,
oświadczenie złożono w formie kserokopii lub wydruku komputerowego nie
podpisując lub uwierzytelniając poszczególnych stron,
oświadczenie niekompletne, np. brak strony lub części oświadczenia,
brak podpisu na oświadczeniu,
nie określono miejsca zatrudnienia , stanowiska lub funkcji,
nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom lub udziału w gruncie na
którym posadowiono budynek , w którym się mieści posiadany lokal ,
brak wartości nieruchomości,
podano jedną wartość wszystkich nieruchomości,
podane powierzchnie nieruchomości odmienne od danych zawartych w aktach
notarialnych, różniące się w poszczególnych latach ,
brak podanej jednostki miary przy podawaniu powierzchni nieruchomości,
nie podano tytułu prawnego do nieruchomości,
wykazano łączny dochód zamiast podania dochodów z poszczególnych tytułów,
wykazano przychód zamiast dochód,
nie wykazano kwoty diet z tytułu pełnienia obowiązków radnego, lub dochodów z
niektórych źródeł, np. z tytułu zlecenia,
nie podano dochodu z gospodarstwa rolnego,
podano niezmienioną wartość kredytu w stosunku do lat biegłych, zamiast wysokości
rzeczywistego zobowiązania na dzień, na który składane jest oświadczenie,
nie podano w jakiej kwocie, w związku z jakim zdarzeniem i w jakiej instytucji
zaciągnięto zobowiązanie,
nie podano w jakiej walucie zaciągnięto kredyt,
nie podano roku produkcji samochodów bądź innych pojazdów mechanicznych,
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wykazano mienie nabyte po dniu , na który składane jest oświadczenie, tj. posiadane
na dzień sporządzania oświadczenia, a nie, np. na dzień 31 grudnia.
w części B nie podano miejsc położenia wszystkich nieruchomości,
w części B podano inny adres zamieszkania niż zgłoszony w urzędzie.

