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                                                                                                                       Ciechocinek 24.04.2017r 

 

OGŁOSZENIE 

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 
o obowiązku składania deklaracji o dochodach najemców. 

         Przypominamy, że najemcy lokali TBS są obowiązani złożyć do 30 kwietnia (raz na 2 
lata) deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo 
domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu 
prawnego do innego lokalu mieszkalnego. 

        Aby zapobiec błędom w składanych deklaracjach podajemy jak prawidłowo wyliczyć 

dochód: 

        Za dochód uważa się wszelkie przychody 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, chyba że zostały już zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się 

dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków 

pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń 

pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz 

zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych 

emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 

przedemerytalny w 2007 r. 

Dochód wyliczymy w następujący sposób: 

PRZYCHÓD (dochód brutto) – KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 
SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD. Nie odlicza się składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i podatku.  

Przykład obliczenia dochodu do TBS  

60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezp. społ.) = 
51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł średni miesięczny dochód. 

Przykład wyliczenia dochodu 3 osobowej rodziny składającej się z dwóch zarabiających osób i 
jednej, która nie osiąga dochodów. 

Najemca: 60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezp. 
społ.) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł 
Druga osoba: 40.000 (przychód) – 1.335 (koszty uzyskania) – 4.271,20 (składki na ubezp. 
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społ.) = 34.393,80 / 12 miesięcy = 2.866,15 zł 
Trzecia osoba: 0 zł 

Dochód roczny gospodarstwa domowego: 51.798,86 + 34.393,80 = 86.192,66 zł 
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego: 86.192,66 / 12 = 7.182,72 zł 

Po sprawdzeniu przez TBS czy  wyliczona kwota 7.182,72 zł mieści się w progach dochodowych 
dla 3 osób w województwie kujawsko-pomorskim, jeżeli dochód przewyższa ustawowe progi, 
TBS ma prawo zastosować czynsz przekraczający stawki dozwolone ustawą.  

W załączeniu : 

1. Załącznik nr 1. Deklaracja o wysokości dochodów, 

  

  


