Rodzina moja złożona z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskała w roku …………… następujące
dochody (należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania )
Tu wpisz rok 2020

l.p

Imię i Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Rok
urodzenia

1. Przeciętny dochód netto (dot.
przychodów opodatkowanych na
zasadach określonych w
art.27,30b, 30c i 30e Ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych )

2 Przeciętny dochód netto
(dot. dochodów
opodatkowanych
zryczałtowanym podatkiem (
załącznik nr 7)

3.Przeciętny dochód netto
(dot. dochodów
niepodlegających
opodatkowaniu (załącznik nr
8)

4. Dochód uzyskany
(załącznik nr 9)

5. Suma (poz.1+poz.2+
poz.3 + poz. 4.)

Tu wpisz dochód,
który uzyskałeś Ty
lub członek
rodziny dopiero w
3
2021 r: (jeśli
Wypisz
podjąłeś np.
członków
zatrudnienie w
rodziny:
maju 2021 będzie
W tej rubryce
siebie jako
W tej rubryce wpisz
to wynagrodzenie
4
wpisz miesięczną
wnioskodawcę
miesięczną kwotę
za czerwiec 2021)
kwotę dochodu –
oraz np. matkę,
dochodu z działalności
lub jeśli podjąłeś
tylko wtedy jeśli
ojca,5 rodzeństwo
ryczałtowej /karty
zatrudnienie w
Ty lub członek
lub męża, własne
podatkowej – roczną
tracie 2020 r ( np.
rodziny
dzieci.
kwotę dochodu
od lutego 2020 r6
pracujesz
odczytuje się z tabel w
wtedy dochód
nieprzerwanie
Obwieszczeniu Ministra
dzielisz przez tyle
cały 2020 r do
Rodziny i Polityki
7
miesięcy ile wypłat
nadal u tego
Społecznej z 26 lipca
otrzymałeś)
samego
2021 a następnie dzieli
i masz go do dziś
8
pracodawcy
przez 12
Tu wpisz miesięczną kwotę
6.
np. alimentów otrzymanych
w
SUMA
2020
r.; dochodu z
gospodarstwa rolnego (ilość
W rub.1-3 należy wykazać przeciętny dochód, który członek rodziny posiadał w roku, z którego wylicza się dochód do celów stypendialnych i nie
hektarów
utracił go
przeliczeniowych
do dnia złożenia
* wniosku
o przyznanie stypendium lub przeciętny dochód, którego już nie posiada lecz nie można go uznać za dochód utracony.
2715 zł)/12 ,
W rub 4. wpisuje się kwotę netto z miesiąca następującego po uzyskaniu dochodu jeśli dochód był uzyskany po roku kalendarzowym, który stanowi
ulgi prorodzinnej
podstawę do(wykazanej
wyliczania dochodu
lub przeciętną kwotę uzyskanego dochodu jeśli dochód był uzyskany w roku kalendarzowym, który stanowi podstawę do wyliczania dochodu w zaświadczeniu z US ),
nieopodatkowanego dochodu
Dochód utracony wykazuje się wyłącznie w załączniku nr 9 - nie wpisuje się go do tabeli
studentów do 26 r;
Dochód netto w przeliczeniu na osobę w mojej rodzinie wynosi: (kwota z poz.6 podzielona przez liczbę członków rodziny) …………………zł ……………
stypendium dla bezrobotnych
itp. (całą listę dochodów, które
Jeśli Ty (lub członek rodziny) zmieniałeś pracodawcę w okresie
należy tu wykazać znajdziesz
od stycznia 2020 do dziś lub na dzień składania wniosku nie
w załączniku 8)
masz już zatrudnienia to wypełnij oświadczenie o
2715 zł-obowiązywało w 2019
utracie/uzyskaniu dochodu . Jeśli na dzień składania wniosku nie
r , pod koniec września
masz (lub członek rodziny nie ma) żadnego źródła dochodu nie
1
opublikowana zostanie
wpisuj nic do tabelki.
aktualna kwota
1

Określ stopień
pokrewieństwa:
Ty jako
wnioskodawca
oraz np. matka,
brat, córka, mąż
I wpisz obok
rok urodzenia

