……………………………………… dnia …………………………
(miejscowość)

(data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ja …………………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkały(a) w …………………………………………………………………………………………………………………………………….
jestem/byłem/byłam zatrudniony(a) w ……………………………………………………………………………………………
na podstawie umowy o ……………………………… od ………………………………….. do …………………………………………
w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy¹.

Wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu (dot. drugiego miesiąca zatrudnienia) tj.
dochód za miesiąc ……………….……………… 20……….. r. wyniósł:

1.

Dochód podlegający opodatkowaniu:
dochód (przychód – koszty uzyskania przychodu)

…………………………………… zł

podatek należny

…………………………………… zł

składki na ubezpieczenie społeczne

2.

(niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu)

…………………………………… zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

…………………………………… zł

alimenty świadczone na rzecz innych osób

…………………………………… zł

dochód po odliczeniach wyniósł

…………………………… zł

Dochód niepodlegający opodatkowaniu:

należności z tytułu podróży zagranicznych² w kwocie…………………………………………. z tytułu:
diety

…………………………………… zł

zwrot kosztów³

…………………………………… zł

składki społeczne są odprowadzane w (należy podać kraj)

……………………………………

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

………………………………………………
(podpis)
¹ niewłaściwe skreślić
² zgodnie z § 2 pkt. 1, pkt. 2 rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych z dnia 29 stycznia 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 167)
³ w tym: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej, noclegów i innych należności udokumentowanych wydatków,
określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

POUCZENIE:
W zaświadczeniu należy wykazać wszelkie dochody będące dochodami w rozumieniu przepisów art. 3 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, tj.
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.), pomniejszone
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone
do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in.:
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
z późn. zm.),
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215),
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne;

