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Zalqcznik nr 7

i nazwisko czlonka rodziny

OSWIADCZENIE CZtONKA RODZINY 0 DOCHODZIE NIEPODLEGAJACYM OPODATKOWANIU
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOS FIZYCZNYCH, OSIAGN/~TYM W ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASltKOWY

Oswiadczam , ze w roku kalendarzowym .
w wysokosci .
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........... uzyskatam/uzyskatem doch6d
gr z tytutU:

H.

zt

1) gospodarstwa rolnego*) - ....
(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych

2) .... ......... .. . ........
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4) . .......H_._ .._ ........HH ...........H
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Oswiadczam, ie jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zloienie falszywego
oswiadczenia.

(miejscowosc, data)

(podpis czlonka rodziny sktadaj'lcego oswiadczenie)

') 12 x przeci~tna liczba ha przeliczeniowych w roku kaJendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkowy x kwota
ogIaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa G/6wnego Urz rtdu Statystycznego.

m iesi~cznego

dochodu z 1 ha przeJiczeniowego

Pouczenie
Oswiadczenie obejmuje nast~pujqCe dochody w zakresie niepodlegajqcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art.3
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z paz. zm .)):
- renty okreslQne w przepisach 0 zaopatrzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych w przepisach
o zaopatrzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- swiadczenia pieniE;lzne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przepisach 0 swiadczeniu pieniE;lznym i uprawnieniach
przyslugujqcych zolnierzom zastE;lpczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wE;lgla, kamieniolomach,
zakladach rud uranu i batalionach budowlanych,
- dodatek kombatancki , ryczalt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach 0 kombatantach
oraz niekt6rych osobach bE;ldqcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- swiadczenie pieniE;lzne okreslone w przepisach 0 swiadczeniu pieniE;lznym przyslugujqcym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III RzeszE;l Niemieckq lub Zwiqzek
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
- emerytury i renty otrLymywane przez osoby, kt6re utracily wzrok w wyniku dzialan w latach 1939 - 1945 lub eksplozji
pozostalych po tel wojnie niewypal6w i niewybuch6w,
- renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny
oraz czlonk6w ich rodzin i renty wypadkowe os6b, kt6rych inwalidztwo powstalo w zwiqzku z przymusowym
pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 - 1945, otrzymywane z zagranicy,
- zasilki chorobowe okreslone w przepisach 0 ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz w przepisach
o systemie ubezpieczen spolecznych,
- srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzqd6w panstw obcych, organizacji miE;ldzynarodowych
lub miE;ldzynarodowych instytucji finansowych, pochodzqce ze srodk6w bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub um6w zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez RadE;l Ministr6w,
wlasciwego ministra lub agencje rzqdowe , w tym r6wniez w przypadkach gdy przekazanie tych srodk6w jest dokonywane
za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodk6w bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiot6w,
kt6rym rna sluzyc ta pomoc,
- naleznosci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium os6b fizycznych majqcych miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajqcych czasowo za granicq - w wysokosci odpowiadajqcej r6wnowartosci diet
z tytulu podr6zy sluzbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracownik6w zatrudnionych w panstwowych lub samorzqdowych
jednostkach sfery budtetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z p6Zn. zm.),

- naleznosci pieni\lzne wyplacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych
uzytych poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sil panstwa albo panstw sojuszniczych,
misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takZe naleinosci pieni\lzne wyplacone zolnierzom,
policjantom, celnikom i pracownikom pelniqcym funkcje obserwator6w w misjach pokojowych organizacji mi\ldzynarodowych
i sil wielonarodowych,
- naleznosci pieni\lzne ze stosunku sluzbowego otrzymywane w czasie sluzby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu obliczone za okres, w kt6rym
osoby te uzyskaly doch6d,
- dochody czlonk6w rolniczych sp61dzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej sp61dzielniprodukcyjnej, pomniejszone
o skladki na ubezpieczenia spoleczne,
.
- alimenty na rzecz dZieci,
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Oz. U. Nr 65, poz. 595, z p6zn. zm.), stypendia doktoranckie okreslone
wart. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Oz. U. Nr 164, poz. 1365, z pMn.zm.), stypendia
sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Oz. U. Nr 127, poz. 857, z p6in. zm .) oraz
inne stypendia 0 charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujqce czynnosci
zwiqzane z pelnieniem obowiqzk6w spolecznych i obywatelskich,
- naleznosci pieni\lzne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajqcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytulu wyzywienia tych os6b,
- dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
(Oz. U. z 2006 r. Nr 97, poz 674, z p6zn. zm .),
- dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
okreslonej w przepisach 0 specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty pieni\lzne za deputaty w\lglowe okreslone w przepisach 0 komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi\lbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
- ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego w\lgla okreslone w przepisach 0 restrukturyzacji g6rnictwa w\lgla kamiennego
w latach 2003 - 2006,
- swiadczenia okreslone w przepisach 0 wykonywaniu mandatu posla i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granicq Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 0 zaplacone za granicq Rzeczypospolitej
Polskiej: podatek dochodowy oraz skladki na obowiqzkowe ubezpieczenie spoleczne i obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowotne,
- renty okreslone w przepisach 0 wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich ze srodk6w pochodzqcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach 0 wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z udzialem
srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich,
- zaliczk\l alimentacyjnq okreslonq w przepisach 0 post\lpowaniu wobec dluznik6w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej .
- swiadczenia pieni\lzne wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w,
- pomoc materialnq 0 charakterze socjalnym okreslonq wart . 90c us!. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty
(Oz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pMn. zm .) oraz pomoc materialnq okreslonq wart. 173 us!. 1 pkt 1,2 i 8, art. 173a,
art. 199 us!. 1 pkt 1,2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym.
Stypendia, 0 kt6rych mowa w pouczeniu, kt6re powinny bye wykazane jako doch6d niepodlegajqcy opodatkowaniu, to m.in.:
a) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki,
b) stypendia doktoranckie okreslone wart. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyZszym,
c) z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym, takze stypendia 0 charakterze socjalnym, takie jak:
- stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych i zapomogi,
- stypendia dotyczqce student6w wynikajqce z art. 173 ww. ustawy,
- stypendium dotyczqce doktorant6w wynikajqce z art. 199 ww. ustawy,
- pomoc materialna dla doktorant6w przyznawana zgodnie z art. 199a ww. ustawy przez jednostki samorzqdu terytorialnego na
zasadach okreslonych wart . 173a ww. ustawy,
d) okresowe stypendia sportowe, 0 kt6rych mowa wart. 31 i 32 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie,
e) stypendium szkolne oraz zasilek szkolny (tj. stypendia materialne 0 charakterze socjalnym) wynikajqce z ustawy z dnia
7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty.

"DRUK·HURT" FPH.U Uxli uf. Okr~gowa 40 lellfax

42 682-24-11, www.drukhurl.pf

