
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

Za dochód  uważa  się  wszelkie  przychody  wnioskodawcy  i  wszystkich  osób  zgłoszonych
do wspólnego zamieszkiwania, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

1. koszty uzyskania przychodu,
2. podatek dochodowy od osób fizycznych:
3. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe,określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 

w Narodowych Funduszu Zdrowia;
5. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów,
6. dodatki dla sierot zupełnych,
7. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
8. świadczenie wychowawcze (tzw. 500+),
9. dodatki z tytułu urodzenia się dziecka,
10. pomoc w zakresie dożywiania,
11. zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki okresowe z pomocy społecznej,
12. jednorazowe świadczenia pieniężne i wartości świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
13. dodatek mieszkaniowy(art.3 ust. Z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych)
14. zapomogę pieniężną
15. nagrody jubileuszowe ze stosunku pracy.



…...........................................
                (miejscowość i data)       

…..........................................................
   (pieczęć nagłówkowa zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczam,że Pan/Pani....................................................................................................................
zamieszkały/a w …...............................................................................................................................
jest zatrudniony/a od...............................................................stanowisko............................................
Wszystkie przychody w/w (w tym również z tyt. umów zlecenie i umów o dzieło) po odliczeniu kosztów ich
uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych w niżej wymienionych miesiącach wyniosły:

(miesiąc i rok).............................................................dochód.............................................zł.

(miesiąc i rok).............................................................dochód.............................................zł.

(miesiąc i rok).............................................................dochód.............................................zł.
Ponadto pracownik w tym okresie:
pobrał inne środki pieniężne wypłacone w podanym okresie w wysokości:..............................................................

Zaświadczenie wydaje się w celu ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego.

 
…..........................................

(pieczęć i podpis)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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