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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
DOCHODACH
O
SWOICH LUB CZŁONKA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ
DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANlU
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
NA ZASADACH OKR-EŚLONYCH
w ART. 27, ART.30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F
UsTA§ry Z DN|A 26 LIpcA 1991 R.
O PODATKL DOCHODOWYM OD OSÓB FtZ\CZNryCH
DANL CZłONKA cosPoDARST\ł A Do\,lowEco, KTÓR_Eco DoTYczY

oŚWhDCZENIE*

(nie ł,yp€łnisj, j€żeli oświadcz€li€

dotyczy Twoich dochodów)

Imię (imiona)

Nunrel PESEL

se.in i numer dokunentu potwierdżającego tożsamość|)
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W}pełnij lylko w prą"adku, 8dy nie posiadasz numeru PESEL,

oświadcram, że ja albo wyżej łymieniony człon€k mojego gospodarstwa domowego wrckukalenr]arzowrmr)
uzyskał dochód w wysokości: zł
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Wpi§z rck kalendarzoły, z kórego będzie ustalany dochód T\łojego gospodarstwa domow€go,

')
2)W
oświadczeoiu należy wpisać następujące rodzaje dochodóW niepodlegających opodalkowaniu podatkiern
dochodo§ym od osób fizycznych ań,4l I us!, lOi uslawy ż dnia 27 kwietnia 200l r, - Prawo ochrony środowiska
wzwiązku z art,3 pkt l lii, c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczcniach rodzinnych (Dz, U, z 2020 r,

poz, l l l):

renty okeślone w przepisach o zaopatrz.niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzi!,

renly wypłacone osobom.epresjonowanyn i członkom ich rodzin, pźyznanc na zasadach okeślonych
wpżepisach o zaopatrzeniu inwa]idów wo.jennych i wojskowych oraz ich rodzin,
świadcżeniepjeniężne. dodalek kompensacyjny oraz ryczah energelyczny okeślonc w przcpisach
o świadczeniu pie ężnym i upraMieDiach przysłu8ujących żołnieźonzaslępczej służby woj§kowej
przymusowo zatrudnianym

-

w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i

dodatek kornbatancki, ryczah ene.8etyczny
o kombatantach

i

balalionach

dodalek kompensacyiny określonew pźepj§ach

omz niektórych osobachbędących ofiarami represjiwojennych i okesu powojennego,

świadczeniepieniężnc okeślone w przepisach

o

ś\łiadczeniupi€niężnym prżysfugującym o§obom

deportowanym do pracy przymusowej otaż o§adzonym w obozach pracy p.zez III Rze§zę Ni€miecką
Związ€k Socjalisrycznych Republik Radzieckich,
ryczałt energelyczny, emer}tury i Tenty otrzynywane przez osoby, którc uh€ciły wzlok w Ęaiku
wojennych w latżch 19]9 1945 lub eksplozji po,ostałych po t€j wojnie niew}pałów i niewybuc}ów,

lub

działń

ofiary ,\łoj.y
oraz członków ich rodzin, renty Ępadkowe osób, których inwalidżwo powstało w związku
z przymusowym poblen na robotach w 1II Rżeszy Niemieckiej w lalach 1939-1945, otrz)m)vane
renty inwalidżkie ż l}tułu inwalidztwa wojennego. kwoty zaopahżenia otrz}łn}.łan€ prz€z

zasiłki chorobowe okeślone w przepi§ach o ub€zpiecz€niu

§potecznym rolników

orź w

przepisach

o §yslemie ubeżpieczeń społecznych.

śtodk bezz",rotnej pornocy żagranicznej otrz}łnywane od rządów państw obcych,

olgan,żacjj

międzynarodowych lub międzynarodolycn inst},lucji finansowych. pochodżące ze środków be,żwrotnej
pomocy przyznanych na podstawie jednostromej deklaracji lub unów znwaitych z tymi pańśtw3nti,
organizacjami lub insqłucjami prz€, Radę Ministrów, właściwego minisira lub agenc.je rządowe, w tym
również W przpadkach gdy prz€kazani€
tych środków j€st dokon}van€ za pośrednictwem podmiotu
upoważnion€go do rozdzielania środków bezzwTohej pornocy zagranicżnej na rzecz podmiotów, któryn
służyćma ta pomoc,
należności że stosunku pracy lub z

tlułu sb?endium

osób fizycznych mających inicjscc żamicszkania na
granicą w wysokości odpowiadająccj

ter},torium Rzeczypospolitej Polskiej, przeb}vających czasowo za

róMlotv5ńości diet z §,t!fu podrół Shźbowej poza granicami kaju ustalonych dla pracowników
żalrudnionyc]r w państwowych lub samorządołych jedno§tkach sfery budżetowej na podstawie UsLawy

zdniaż6 częfNca 19'74l. Kodek pracy (Dz, U, z

2020 r. poz, 1320),

należności pieliężne §f,płacone policjantom, żohierzom, celnikom i praco§nikom jednostek wojskowych
ijednostek policyjnych !żytych poza 8ranicani pańStwa w c€lu udziatu w konflikci€ zbrojnym lub
wzmocnienia sił pńslwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom tcrroryzmu
lub ich skutkom. a rakże należnościpieniężne wypłacone żołni€rzom, policjanlom, celnikom i pracownikom

pełniącyn funłcjc obseNaiorów

w

misjach pokojo"ych organizac.ji niędzynarodowych

i

sił

lvielonarodowych,

należnościpicniężne ze stosu!łu służbowegootrzymywane w czasie §hżby łandydackiej przez
funkcjonariu§zy Policji, Pańsrwowej st.aży Pożamej, St.aźy Granicznej, Biura ochfony Rządu i Służby
Więziennej, oblicżone za okes, w którym osoby te uzyskały dochód,

dochody człoŃów rolnicżych §półdzielni produkcyjnych ż t}tufu członkostwa w rolniczej spółdzjelni
produkcyjnej. pomniejszone o składki na ubeżpi€czenia slołeczne,
alirnenty na rzecż dżieci,

ll
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sti?endia doktorancki€ przyżnaDe na pod§tawi€ ań, 209 u§i. l i 7 usta\łf z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo
o szkolnictwie ,yżsż}mi nauce (Dz. U. z 2020 l, poz. 85, z późn, zfi.), a także - z8odnie pPepisem
przejściowym: art, 336 pki 1 usta§y z dnia 3 lipca 2018 r, Przepisy wTJrowadżające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyżSzym i nauce (Dz, U, poz, |669. z p6źn_ zm.) dolychczasowe stypendia doktoranckic
okeślone w art_ 200 ustawy z dnia 27 lip.a2005l. Pra,\ło o szkolnictwie Wyżsżym (Dz. U. z ż0l'1 l.
poz-2l83, z póżn. zm,), st}pendia sporiowe pźyznane na podstawie usla§y z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz, U, z 2020 r. poz, l l]3) oraz inne §t}pendia o charakterz€ socjalnym przyzn e ucznion lub

kwoty dict nieolodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ohżym}vane prz€z osoby
wykonując€

czynności związanc z p€lnieniem

obowiązków społecżnych i ob}walelskich,

należnościpieniężne olrżymywane 2 tlułu wynajmu pokoi 8ościnnych w budynkach mi€szkalnych
położonych na terenach wiejskich w gośpoda$twi€ rolnyn osobom prz€b}vającym na wypocz}nku olaz
uzyskanc z tylułu wyż}vienia tych osób,

dodatki za tajne nauczanie okeślone w ustawie z dnia 26 slycznia 1982

z2019l,poz.żżl5),

r,

Kana Nauczyciela (DZ, U,

dochody uzyskane z działalf,ości gospodarczej prowadzoncj na podsiawic zezwolenia na lerenie specjalnej
streł ekonomicznej okeśLonej wprzepi§ach o specjalnyc} strefach ekonomicznych,

ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglow€ okeślone w przepisach o kom€rcjalizacji,
j pryw3tyzacji
Przedsiębior§twa państwowego,,Polske Koleje Państwow€",
€kiviwalenty

re§trukturyzacji

z tylułu prawa do bezpratnego węgla okeślone w przepisach o feslruklur]zacji górnictwa

węgla kamiennego w latach 2003-2006.

świadcz€nia okeślon€ w przepisach o vykonywaniu nand5tu po§ła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa ro]nego,

dochody uzyskiwane za granicą Rz€cżypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za
gnnicą RżeczypospoliĘ Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpleczenle
śpołeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty określone w przepisach o wspienniu iozwoju obsza.ów wi€jskich

ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu orienlacji i Gwarancji Roln€j oraz w przepisach o wspicrmju rczwoju
obsżarów wiejskch z udziałem środków Euopejskie8o Fundu§zu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów
Wiejskich,
zaliczkę alimentacyjną okeślonq w prz€pi§ach o postępowaniu wobec dłużników alirnentacyjnych oraz
?aliczce alimenlacyjnej,

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskut€czności c8zekucji alimentów,

pomoc materialną o charakterze Socjalnym określoną w an, 90c ust,2 ustawy z dnia 7 września ]99l r.
o systemie ośWiaty (Dz, U. z2020 r.poz.l32?) oru świadcżenia,o których mowa w ań. 86 usl. lpktl3
i 5 oraz art, 2l2 ustawy z dnia 20 lipca 2018

r,

Prawo o Szkolnictwie s7ższym i nauce, a

z przepisem pTżejściowym:art. 3]6 pkt 2 ustały z dnia 3 ]ipca 20l8

r.

także zgodnie

Prząisy §prowadzające

ustawę

Prawo o szkol.iclwi€ §l,ższym i nauce - dotychcrasową ponoc rnaterialną ok€śloną w ań, ]73 usl.
pkt 1,2 i8.ań, l73a, art, l99 ust, l pkt 1,2 i4iań, l99a u§ta{T z dnia 27 lipca 2005 r, Prawo
1

o szkolniciwi€

§]rższym,

kwoty otrzymane na podstawie ań, 27fu§t,

]0 uslawy z dnia 26 lipca

określone w uslawie

świadczenie pi€niężn€
antykomunistyczn€j

8

z

oraz osobach repLe§jonowanych

l99l

r, o podalku dochodowym od

r, o działaczach Upuzycji
z powodów politycznych (Dz. U. z ż020 l. póz. 3l9,

dnia 20 marca 2015

z póżn- zm-),

świadczenie rodzicielskie,
zasiłek macierzń§ki,

o

kórym no\ła w prz€pisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

St}pendia dla bezrobotnych fióansowane że środków Uni'Europejskiej.
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przychody wolne od podatku dochodowego na podŃawie art, 21 u§t, 1 pkt 148 usiawy z dnia 26 lipca
l99l r, o podaiku dochodowym od osób fizycznych, pornniejszone o składki na ubeżpieczenia społeczne
oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

oświaacząm, że jesĘmśłiadoa/ś,i,iadom, odpo|+,iedziąltlości karnej za zlożefiiefalrzywego

(miejscowość)
* w

(data:

dd/mm/rrrr,}

(podpis łnioskodawcy)

przypadku gdy oświadcżeniedotyczy więc€j nź j€dnego cżłonkłgospodars.wa domow€go,
fornulrrz okr€ślający drne kolejnych członków gospodarstwi donowćgo.
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