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OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

O DOCHODACH SWOICH ALBO CZtONKA RODZINY, OSIAGNIEJYCH W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJACYM OKRES, NA KTORY USTALANE JEST PRAWO DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO,
INNYCH NIZ DOCHODY PODLEGAJACE OPODATKOWANIU

PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRESLONYCH
W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R.

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z POZN. ZM.)
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1) Wypetnlj tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Nie wypetniaj, jesli oswiadczenie dotyczy Twoich dochodow

Oswiadczam, ze Ja albo wyzej wymieniony cztonek rodziny w roku kalendarzowym
uzyskaldochod w wysokosci
z tytutu:
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Pouczenie
Oswiadczenie obejmuje nastepuja.ce dochody w zakresie niepodlegajacym opodatkowaniu na podstawie przepisow o podatku
dochodowym od osob fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518, z pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa/':

- renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

-

renty wyptacone osobom represjonowanym i cztonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych w przepisach

o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

swiadczenia pieniezne oraz ryczatt energetyczny okreslone w przepisach o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach
przystuguJEjcych zotnierzom zastepczej stuzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniotomach,
zaktadach rud uranu i batalionach budowlanych.
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- dodatek kombatancki, ryczatt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach oraz niektorych
osobach bedgcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

-

swiadczenie pieniezne okreslone w przepisach o swiadczeniu pienieznym przystuguja.cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze Niemiecka. lub Zwiqzek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, ktore utracity wzrok w wyniku dziatan w latach 1939-1945 lub eksplozji
pozostatych po tej wojnie niewypatow i niewybuchow,

-

renty inwalidzkie z tytutu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz cztonkow
ich rodzin, renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstato w zwia.zku z przymusowym pobytem na robotach
w II! Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasitki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow oraz w przepisach o systemie ubezpieczen spotecznych,
- srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzsjdow paiistw obcych, organizacji miedzynarodowych lub
miedzynarodowych instytucji finansowych, pochodz£)ce ze srodkow bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub umow zawartych z tymi pahstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrow,
wtasciwego ministra lub agencje rza.dowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest dokonywane
dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej
na rzecz podmiotow, ktorym stuzyc ma ta pomoc,

-

naleznosci ze stosunku pracy lub z tytutu stypendium osob fizycznych majqcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przebywajqcych czasowo za graniccj - w wysokosci odpowiadajqcej rownowartosci diet z tytutu podrozy stuzbowej poza
granicami kraju ustalonych dla pracownikow zatrudnionych w panstwowych lub samorza.dowych jednostkach sfery budzetowej
na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.),

-

naleznosci pieniezne wyptacone policjantom, zotnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych
uzytych poza granicami panstwa w celu udziatu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sit panstwa albo panstw sojuszniczych, misji

pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci pieniezne wyptacone zotnierzom, policjantom,
celnikom i pracownikom petniqcym funkcje obserwatorow w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych i sit wielonarodowych,

-

naleznosci pieniezne ze stosunku stuzbowego otrzymywane w czasie stuzby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji,
Panstwowej Strazy Pozamej, Strazy Granicznej i Biura Ochrony Rzqdu obliczone za okres, w ktorym osoby te uzyskaty dochod,

-

dochody cztonkow rolniczych spotdzielni produkcyjnych z tytutu cztonkostwa w rolniczej spotdzielni produkcyjnej, pomniejszone

-

alimenty na rzecz dzieci,

o sktadki na ubezpieczenia spoteczne,

-

stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r, poz. 1852, z pozn. zm.), stypendia doktoranckie okreslone
w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), stypendia sportowe
przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z pozn. zm.) oraz inne
stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

-

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonuja.ce czynnosci

-

dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

zwigzane z petnieniem obowiqzkow spotecznych i obywatelskich,

-

naleznosci pieniezne otrzymywane z tytutu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych potozonych na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaja.cym na wypoczynku oraz uzyskane z tytutu wyzywienia tych osob,

- dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, z pozn. zm.),
-

dochody uzyskane z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
okreslonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

-

ekwiwalenty pieniezne za deputaty weglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiebiorstwa panstwowego ,,Polskie Koleje Panstwowe",

-

ekwiwalenty z tytutu prawa do bezptatnego wegla okreslone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego

-

swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posta i senators,

w latach 2003 - 2006,

- dochody uzyskiwane za granica. Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zaptacone za granica. Rzeczypospolitej Polskiej:
-

podatek dochodowy oraz sktadki na obowia.zkowe ubezpieczenia spoteczne i obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodza.cych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich
z udziatem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich,

-

zaliczke alimentacyjna. okreslona. w przepisach o postepowaniu wobec dtuznikow alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

-

swiadczenia pieniezne wyptacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow,

-

pomoc materialng o charakterze socjalnym okreslona. w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz pomoc materialna. okreslona. w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4

-

swiadczenie pieniezne i pomoc pieniezna. okreslone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o dziataczach opozycji antykomunistycznej

i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym,

oraz osobach represjonowanych z powodow politycznych (Dz. U. poz. 693, z pozn. zm.),

-

kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8 -10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych,

-

swiadczenie rodzicielskie,

-

zasitek macierzyhski, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.

-

stypendia dla bezrobotnych finansowane ze srodkow Unii Europejskiej

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(miejscowosc)

(data: dd / mm / rrr)

(podpis wnioskodawcy

sktadajqcego oswiadczenie)

