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OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB 
ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 
 
Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym ........... członkowie mojej rodziny uzyskali dochód 
z działalności opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 

� ryczałt ewidencjonowany 

� karta podatkowa 

 
1. Dochód wyniósł .....................................................................................................zł.........gr. 
2. NaleŜne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły .................................. zł.........gr. 
3. NaleŜne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ................................. zł.........gr. 
4. NaleŜny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ................................... zł.........gr. 

 
OŚWIADCZENIE 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, o ś w i a d c z a m , Ŝe podane wyŜej informacje dotyczące 
spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz Ŝe 
zapoznałem się warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium. 
Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) wyraŜam zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich 
danych i ich aktualizacji 
 

Warszawa, dn. ………………………………………… 

 
 

…………………………………………………………………… 
własnoręczny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

......................................................................................................................................................................................................................... 

(czytelne podpisy członków rodziny osiągających powyŜsze dochody) 

 

 
POUCZENIE 

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie moŜe być niŜszy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy naleŜnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych). 
W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, osoba ubiegająca się o stypendium 
socjalne, naleŜny ryczałt dokumentuje zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości naleŜnego ryczałtu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres wypłaty stypendium. 
W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej, osoba ubiegająca się o stypendium socjalne, wysokość 
podatku dokumentuje decyzją lub decyzjami z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres wypłacenia stypendium. Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczanych od podatku, stanowi podatek naleŜny. 


