lmiq

i

ZalEcznik nr 2

nazwisko czlonka iodziny

OSWTADCZENTE CZL-ONKA RODZINY O DOCHODACH OS|AGNIETYCH W ROKU

KALENDARZOVWM POPRZEDAJ+CYM OKRES, NA KTORY USTALANE JEST
PRAWO DO SWIADCZENIA VWCHOWAWCZEGO, INNYCH NIz DOCHODY
PODLEGAJACE OPODATKOWANIU PODATKTEM DOCHODOVVYM OD OSOB
FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 27, ART. 3OB, ART. 3OC, ART.
3OE I ART, sOF USTAVW Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOVWM OD
osoB FtzYczNYcH (Dz. u. z 2012 R. POZ. 961, Z POaN. ZM.)*
uzyskalam/uzyskalem dochod

OSwiadczam, 2e w roku kalendarzowym**

zl

w wysokosci

gr z tytutu:

1) gospodarstwa rolnego***) -

.zl

(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych
2)
3)

.)

.)

.-.)

Oswiadczenie wypelnia i podpisuje kazdy czlonek rodziny, kt6ry osiqgnql ww. doch6d
Wpisac rok kalendarzowy, z ktorego doch6d stanowi podstawQ ustalenia dochodu rodziny w przypadku ubiegania siQ o Swtadczenie wychowawcze
(w przypadku ubiegania iig o swiadczenie wychowawcze na okres trwajqcy od 1 kwietnia 2016 r. do 30 wrzeSnia 2017 r.. nale2y wpisac rok 2014).
12 x p'rzeciQtna liciba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzajEcym okres, na ktory ustalane iest prawo do Swiadczenia wychowawczego
x kwota miesiQcznego dochodu z t ha przeliczeniowego oglaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Gl6wnego UrzQdu Statystycznego..

Pouczenie
Oswiadczenie obejmuje nastgpujqce dochody niepodlegajqce opodatkowaniu na podstawie przepisorru p. Po_{q$u
oO osob tilycznycti (ari.-S pkt 1 lit. c ustawy z d n ia 28 iistopad a2003 r. o Swiadczen iach rodzinnych (Dz. U.22015 r.

dochodowym

poz.114,zp62n.zm.)):

-

renty okre6lone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych orazich rodzin,

renty wyplacone osobom represjonowanym

i

czlonkom ich rodzin przyznane na zasadach okreSlonych

w przepisach

o

zaopalrzeniuinwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Swiadczenia pienigzne oraz ryczalt energetyczny okre6lone w przepisach o Swiadczeniu pieniqznym .i uprawnieniach
przyslugujqcybh zolnierzom zastgpczej stuZOy woj-skowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wqgla, kamieniolomach,
zaklad ach rud u ra n u i batal o n ach bu d owl anych,
dodatek kombatancki, ryczatt energetyczny i dodatek kompensacyjny okre6lone w przepisach o kombatantach oraz niektorych
osobach bgdqcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
Swiadczenie pienigzne okreSlone w przepisach o Swia{czeniu .pieniqznym przyslugujqcym osobom deportowanym do pracy
przymusowe1 oraz osadzonym w obozach pracy przez lll Rzeszq Niemieckq lub Zwiqzek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
emerytury i renty otrzymywane ptzezosoby, ktore utracily wzrok w wyniku dzia{ar'r w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostalych
po tej wojnie niewypalow i niewybuch6w,
renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia olrzymywane prz,ez ofiary woiny.oraz.czlonkow ich rodzin,
renty wypadkowe o6ob, ktorych inwalidziwo powstalo w zwiqzku z przymusowym pobytem na robotach w lll Rzeszy Niemieckiej
w latach 1939-1945, otrzymywane zzagranicy,
zasilki chorobowe okreSlone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow orazw przepisach o systemie ubezpieczen
spolecznycn,
i

-

Srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzqdow pairstw obcych, organizacji miqdzynarodowych lub
finansowych pochodzEce ze Srodkow bezzwrotnej pomocy przyznanych na po_dstawie
migdzynarodowych instytu'c.1i
-lub-umow
jedhostronnej deklaracji
zawartych z tymi par'rstwami. organizacjami lub instytucjam|.przez Radq Ministrow,
wla5ciwego ministra lutj agencje rzqdowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych Srodkow jest dokonywane .za
poSrednic"twem podmiotulpowaznibnego do-rozdzielania Srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznel na rzecz podmiotow,
ktorym ma sluzyc ta pomoc,

-

naleznoSci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium osob fizycznych majqcych miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przbbywajqcych cza6owo za granicE - w wysokoSci odpowiadajqcej rownowartoSci diet z tytutu
podroly stu2boriej poza-granicami kiaju ustalonych dla pracownikow zatrudnionych w pfltstwowych.lub samorz_qdowych
jednostkach sfery 6udzetoivej na podstawie ustawyz dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.22014 r. poz. 1502, zpo2n.
zm.).

-

nalezno6ci pienigzne wyplacone policjantom, 2olnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych
uzytych poza granicami paistwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sil pahstwa albo pahstw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci pieniqzne wyplacone 2olnierzom, policjantom,

celnikom

-

i

pracownikom petniqcym funkcje obserwatorow

w misjach pokojowych organizacji migdzynarodowych i

sil

wielonarodolvych,
nalezno6ci pieniqzne ze stosunku siuzbowego otrzymywane w czasie sluzby kandyd ackiej przezfunkcjonariuszy Policji, Paistwowej
Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, obliczone za okres, w ktorym osoby te uzyskaly dochod,
dochody czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej, pomniejszone o
skladki na ubezpieczenia spoleczne.

alimentynarzeczdzieci.
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.22014 r. poz. 1852, zpo2n. zm. ), stypendia doktoranckie okreSlone w art.
200 ust. '1 ustawy zQnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. 22012r. poz.572,zpo2n. zm.), stypendia sportowe
przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz inne stypendia o charakterze
socjalnym pzyznane uczniom lub studentom.
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujqce czynnoSci

zwiqzane z pelnieniem obowiqzkow spolecznych i obywatelskich,
pienigzne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi go6cinnych w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich
- nalezno6ci
w gospodarstwie rolnym osobom przebywajqcym na wypoczynku oraz uzyskane z t,vtulu wyzywienia tych osob,
zatajne nauczanie okreSlone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.22014 r. poz. 191 ,zpo2n. zm.).
- dodatki
!^^L^!
-"^r-^^^
ruuy' uzyJ^dr
uuur
rY z dzialalnoSci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
,

okreslonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

-

ekwiwalenty pienigzne za deputaty wqglowe okreSlone
przedsi gbiorstwa panstwowego,,Polskie Koleje Paistwowe",

w

przepisach

o

komercjalizacji, restrukturyzacji

i

prywatyzacji

ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego wggla okre5lone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa wggla kamiennego w latach

2003-2006.
Swiadczenia okreSlone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicq Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zaptacone za granicq Rzeczypospolitej
Polskiej: podatek dochodowy oraz skladki na obowiqzkowe ubezpieczenia spoleczne i obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty okreSlone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze Srodkow pochodzqcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udzialem Srodkow
Eu ropejskiego Fu nduszu Rol negci na rzec2 Rozwoju bbszarow Wiejskich,
zaliczkq alimentacyjnq okreSlonq w przepisach o postgpowaniu wobec dluznikow alimentacyjnych orazzaliczce alimentacyjnej,
Swiadczenia pienigzne wyplacane w przypadku bezskutecznoSci egzekucji alimentow,

pomocmaterialnqocharakterzesocjalnymokre6lonqwart.90cust.2ustawyzdniaT wrzeSnia1991 r.osystemieoSwiaty(Dz.U.z
2015r.poz.2156,zpo2n.zm.)orazpomocmaterialnaokre6lonqwart. lT3ust. 1pkt1,2i8,arl. 173a,art.'1 99ust. 1pkt1,2i4iar|.

199a ustawy z dnia27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym,
Swiadczenie pienigzne i pomoc pienigznq okreSlone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o dzialaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodow politycznych (Dz. U. poz. 693,2p62n.2m.),
kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochooowym od osob fizycznych,
Swiadczenierodzicielskie,
zasitek macierzyirski. o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.
Stypendia, o ktorych mowa w pouczeniu, ktore powinny byc wykazane jako dochod niepodlegajqcy opodatkowaniu, to m.in.:
1 ) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych itytule naukowymorazo stopniach itytule w zakresie sztuki;
2)przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym:
a)stypendia doktoranckie, okreSlone w art. 200 ww. ustawy,
b)stypendia o charakterze socjalnym izapomogi, takie jak:
1,2 i8ww. ustawy,
- stypendiadotyczqcestudentow, okreSlonewart. 173ust. 1 pkt
'1 pkt 1 2i4ww. ustawy,
stypendia
dotyczqce
doktorantow,
okre6lone
w
art.
199
ust.
,
- pomoc materialna dla doktorantow przyznawana zgodnie zarl. 199a ww. ustawy przez jednostki samorzqdu terytorialnego na
zasadach okreSlonych w art. 173a ww. ustawy;
3)stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
4)stypendium szkolne orazzasitek szkolny, tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym, wynikajqce z ustawy z
dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o svstemie oSwiatv.

-

O€wiadczam, 2e zapoznalam/zapoznalem siq z powy2szym pouczeniem.

O9wiadczam, 2e jestem Swiadomy/{wiadoma odpowiedzialno6ci karnej za zlo2enie
fals zywego o€w i ad cze n i a.

(miejscowoic. data i podpis osaby skladajQcej oSwiadczenie)
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