
 

 

Informacja do deklaracji o dochodach. 

 

1. Za  dochód  uważa się  wszelkie  przychody  pomniejszone  o  faktycznie  poniesione  koszty  ich  

uzyskania  (  dochód  brutto). W  przypadku  przychodu,  do  których  są  odliczone    koszty  

ryczałtowe  ich  uzyskania,  dochód  ustala  się  po  odliczeniu  tych  kosztów. 

2. Do  dochodów  zalicza  się w  szczególności  dochody z  tytułu: 

 Pracy,  działalności  gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło 

 Zasiłków  pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych, dodatków kombatanckich, 

ryczałtów  energetycznych, 

 Świadczeo otrzymanych  z  powodu  odbywania  przez członków gospodarstwa  domowego 

służby wojskowej lub  zastępczej. 

 Środków za rozłąkę, 

 Świadczeo  wypłacanym  załogom  pływającym, 

 Świadczeo  z pomocy  społecznej: zasiłków stałych , rent  socjalnych, zasiłków  

gwarantowanych, 

 Prowadzenie  gospodarstwa  rolnego,  ustalony z zastosowaniem  hektarów  

przeliczeniowych  wg  zasad  określonych w  przepisach  o  podatkach  rolnych. 

 Alimentów, stypendiów, emerytur, rent , w  tym  renty zagraniczne, 

 Dywident i  innych  periodycznie uzyskanych  dochodów, zwłaszcza  z najmu lub  dzierżawy, 

praw  autorskich lub  wykonywanych  wolnych zawodów oraz  

 Oszacowane przez  wnioskodawcę  dochody   z  ryczałtu  ewidencjonowanego  i  karty  

podatkowej. 

3. Do dochodów  nie  wlicza się  dodatków  dla  sierot  zupełnych, zasiłków  okresowych,         z  

pomocy  społecznej oraz  jednorazowych świadczeo  w naturze  z  pomocy  społecznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WZÓR 

……………………..                                                                           Ciechocinek   -    30.03.2012 

ul. …………………..                                                                          (data) 

87-720 Ciechocinek 
 
Tel.  Kontaktowy:  …………………………. 
        

DEKLARACJA  O  DOCHODACH 
                                                   
                                                                       za  okres    2011 
 
Oświadczam,  że  moje  gospodarstwo     domowe  składa  się   z następujących osób: 

1. Imię i  nazwisko    …………………  -  wnioskodawca 

    PESEL  ………………………   

2.Imię i  nazwisko     ………………     -   żona 

    PESEL  ………………………     

3. Imię i nazwisko     …………………   -   syn 

    PESEL  ………………… 

4. Imię i nazwisko    -    stopieo pokrewieostwa    - 

    PESEL  -  …………………………… 

Oświadczam, że  w podanym  wyżej  okresie  dochody moje i wymienionych  wyżej  kolejno  członków 

mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

L.P.  Miejsce  pracy – nauki Źródło dochodu Wysokośd dochodu w zł 

1 2 3 4 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

Nazwa zakładu pracy,  

Adres 

 
 
Nazwa zakładu pracy,  

Adres 

 

 
 
Rodzaj szkoły 
 

wynagrodzenie 

 
 
 
 
wynagrodzenie 
 
 
 
 
 
Nie otrzymuje 
wynagrodzenia 
 

Wysokość rocznego dochodu  netto  

( np. : 60 000 zł netto) 

 

Wysokość rocznego dochodu  netto 

( np.: 35 000 zł ) 

 

- 

 

------------- 

Razem dochody  gospodarstwa  domowego:             95 000 zł  

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: 95.00,00 :3= 31666,67 zł,  to  jest miesięcznie:  

31.666,67 : 12 miesięcy =  2.638,89 zł    


