
   ZAŁĄCZNIK NR 11)
Do Regulaminu ZFŚS

………………………………….

 (imię i nazwisko pracownika)

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

(adres zamieszkania)

………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego w przypadku emerytów i rencistów

……………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego w przypadku emerytów i rencistów

 

Oświadczenie

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać

w roku kalendarzowym …….. ze świadczeń z ZFŚS w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

 Informuję, że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby:

Imię i Nazwisko Tytuł uzyskiwanego dochodu Stopień
pokrewieństwa

Rok urodzenia *

1

2

3

4

5

6

Oświadczam,  że  średni  miesięczny dochód  brutto przypadający  na  jednego  członka  rodziny

(wszystkich  osób  wspólnie  prowadzących  gospodarstwo  domowe)   za  rok  poprzedzający  rok,

w którym składane jest oświadczenie  wyniósł: 

a)  nie przekroczył 4000 zł

b)  przekroczył 4000 zł , nie przekroczył 4500 zł

c)  przekroczył 4500 zł

  /właściwe podkreślić/
                                             

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

      (data i podpis składającego oświadczenie)

UWAGA! 

Jeśli w momencie składania informacji, uprawniony do pomocy socjalnej lub członek jego gospodarstwa domowego utracił dane
źródło dochodów (np. bezrobocie, przejście na urlop wychowawczy itp.) to wzmiankę o tym fakcie zamieszcza się w oświadczeniu 
i podaje się tylko dochód tych osób, które aktualnie go otrzymują, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód gospodarstwa

domowego zgodnie z zasadami podanymi powyżej. 

(*) - nie wymagany w przypadku małżonków



INFORMACJA

1. Dochodem brutto, jest przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony

o koszty uzyskania przychodu, każdej osoby prowadzącej wspólnie gospodarstwo domowe      i uprawnionego zgodnie

z Regulaminem do korzystania z pomocy funduszu, i  podzielony przez 12. Do dochodu brutto wlicza się wszystkie

uzyskane  dochody  (opodatkowane  i  zwolnione  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych)  w  tym  świadczenie

wychowawcze 500+, emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone

do wymiaru podatku rolnego jako równe przeciętnemu dochodowi z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

z  1  ha  przeliczeniowego,  ogłoszonemu  w  drodze  obwieszczenia  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  na

podstawie  art.18 ustawy z  dnia 15  listopada 1984 o podatku  rolnym, jednolitą  płatność  obszarową,  o  której  mowa

w ustawie z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, stypendia, alimenty,

zasiłki dla bezrobotnych  z wyłączeniem: zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków otrzymywanych na podstawie

ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach  rodzinnych,  oraz  różnych  dodatków  do  emerytur  i  rent  (np.

pielęgnacyjny,  dla  inwalidy  wojennego,  kombatancki  za  tajne  nauczanie  itp.).

2.Dochodem brutto  z działalności  gospodarczej  jest  przychód pomniejszony o koszty związane z prowadzeniem tej

działalności.   

3.W przypadku gdy:

1) dochód z działalności gospodarczej z danego miesiąca wynosi „zero” lub wykazywana jest strata;

2) działalność gospodarcza prowadzona jest w formie karty podatkowej;

3) działalność prowadzona jest w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, a deklarowany w oświadczeniu

dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby  fizyczne,  pomniejszony  o należny  zryczałtowany  podatek

dochodowy i składki  na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne  jest  mniejszy niż  zadeklarowana kwota przychodu

stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 

Dochodem brutto jest zadeklarowana kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia

społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje

się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 


