
Ja lub członkowie mojego gospodarstwa domowego wskazani we wniosku: 
 
TAK  NIE 
 
 
 

Osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30 c, art. 30 e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane w Części II wniosku 
(w przypadku „TAK” zaznaczenia wypełnij dodatkowo oświadczenie o dochodzie Twoim lub członka/członków 
gospodarstwa domowego stanowiące Część II wniosku) 
 
TAK  NIE 
 
 
 

Osiągnęli dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby 
fizyczne- ryczałt ewidencyjny lub karta podatkowa 
(w przypadku „TAK” zaznaczenia ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego) 
 
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego 
corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 

TAK  NIE 
 
 
 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia 
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.10)) 
(w przypadku „TAK” zaznaczenia ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego 
przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego) 
 
TAK  NIE 
 
 
 
Osiągnęli dochody z gospodarstwa rolnego - dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się 
na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu  
z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1256 i 1309). 
(w przypadku „TAK” zaznaczenia wypełnij dodatkowo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego 
członka/członków Twojego gospodarstwa domowego stanowiące Część III wniosku) 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 

………………………….. ………………………………….. …………………………….. 
      (miejscowość)                                 (data: dd/mm/rrrr)                      (podpis wnioskodawcy) 


