Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS z dnia 27 lutego 2015 r.

OŚWIADCZENIE O PRZYCHODACH W ROKU ………….
1. Nazwisko i imię .......................................................................................................................................................................................
2. Pracownik (jednostka organizacyjna) ………………..…..................................................................... wymiar etatu ……………………………..….
urlop bezpłatny ....................................................................... urlop wychowawczy ...................................................................…………
(od - do)

(od – do)

Dane o etacie i urlopach podać za ostatnie 12 miesięcy.
3. EMERYT, RENCISTA AWF (data przejścia na emeryturę/rentę) ...…………………………….……………… tel. ……………………………………….….…
ADRES ZAMIESZKANIA ........................................................................................................................................................................

PRZYZNANE ŚWIADCZENIE:

odbiór w kasie AWF we Wrocławiu

proszę przelać na
moje konto nr
Uwaga – pola zacienione wypełniają wyłącznie emeryci i renciści Uczelni

4. Stan rodziny (ilość osób) ........................ w tym ................... dzieci.*
L.p.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Szkoła (zaświadczenie o nauce dzieci
powyżej 18 roku życia)

1.
2.
3.
4.
5.

5. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (poza wymienionymi w pkt. 4)*
Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaję wraz z (wymienić rodzaj relacji: np. matka, ojciec, partner/ka):
1) ………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………….

6. Przychody* wnioskodawcy ze stosunku pracy / lub emerytura / lub renta w roku ………....:
7. Przychody* współmałżonka ze stosunku pracy / lub emerytura / lub renta w roku ……..…..:
8. Przychody* osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w roku …………..:
9. Inne opodatkowane i nieopodatkowane przychody* w roku …………… :
10. Łączny roczny przychód brutto (suma poz. 6-9)
11. Suma odliczeń od przychodu (tylko składki na ubezpieczenie społeczne)
12. Średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym
(pkt. 10 – 11) podzielić przez 12 miesięcy i przez ilość osób (pkt. 4 + 5)

Wrocław, dnia .................................................

* objaśnienia na drugiej stronie

…………………………………………………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA !
Wniosek niekompletny nie jest rozpatrywany i zostaje zwrócony wnioskodawcy do uzupełnienia.

OBJAŚNIENIA
Ad. 4. 1. Rodzina – pracownik, emeryt lub rencista oraz
1) współmałżonek pracownika, emeryta lub rencisty,
2) dzieci pracownika, emeryta lub rencisty, spełniające poniższe warunki:
a. dzieci, także dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, niepracujące
do 18 roku życia, przy czym jeśli się uczą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
b. dzieci legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli przysługują im świadczenia pielęgnacyjne – bez
względu na wiek,
c. dzieci emerytów lub rencistów Uczelni, otrzymujące rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście, uczące się i niepracujące (na
podstawie zaświadczenia ze szkoły), jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
2. Przy obliczeniu średniego miesięcznego przychodu nie bierze się pod uwagę:
a. dzieci, które ukończyły 18 lat i nie uczą się;
b. dzieci, które odbywają służbę wojskową;
c. dzieci, które zawarły związek małżeński;
d. dzieci, na które uprawniony płaci alimenty (wnioskodawca może swój dochód pomniejszyć o udokumentowaną kwotę płaconych
alimentów).
Ad. 5. Gospodarstwo domowe - osoby pozostające z pracownikiem lub byłym pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, tzn. osoby
zamieszkujące wspólnie pod tym samym adresem i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, współfinansujące swoje utrzymanie w
przypadku posiadania własnych przychodów, powiązane zależnościami rodzinnymi (np. współmałżonkowie, dzieci, rodzice) lub
pozostające w związku partnerskim, przy czym status takich osób ustalany jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
Ad. 6-9. 1. Przychody - wszystkie uzyskane przychody opodatkowane (wykazywane w rocznych deklaracjach podatkowych PIT) i zwolnione z
podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym otrzymywane alimenty).
2. W przypadku przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym przyjmuje się
fatycznie uzyskany dochód, nie niżej jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (tj.: 60%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy). Przy działalności gospodarczej
opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) za przychód przyjmuje się zadeklarowaną
podstawę wymiaru składek na zasadach jak wyżej. (60% przec. wynagr. miesięcznego za …….. r. wynosi ~ ………….. zł).
3. W przypadku przychodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się przychód
miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa GUS na podstawie art. 18. ustawy o
podatku rolnym. (tj. ……… r. - wynosi ~ ………. zł).
4. Z przychodów określonych w ust. 1 - 3 wyłącza się kwoty:
a. otrzymanych odszkodowań;
b. udokumentowanych zapłaconych alimentów;
c. otrzymanych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
5. W przypadku braku źródła przychodu wpisać: nie posiada.
6. Gdy w momencie składania informacji zmieniła się sytuacja materialna osób pozostających we wspólnym gosp. domowym
uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim (utrata źródła przychodu przez członka gosp.
domowego lub uzyskania nowego źródła przychodu) to zamiast przychodu za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany przychód
przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny przychód gospodarstwa domowego zgodnie z zasadami podanymi powyżej
(tj. przychody pozostałych członków gosp. domowego przyjmuje się z roku poprzedniego). W ten sam sposób ustala się ponownie
przychód gosp. domowego w przypadku, gdy zmiana nastąpiła w trakcie roku po złożeniu informacji.
7. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu w danym roku, podaje w oświadczeniu przychody za czas zatrudnienia w Uczelni.

