……………………………….

……………………………….

(pieczątka zakładu pracy)

(data wystawienia)

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Niniejszym zaświadcza się, że:
Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkała(y): ……………………………………………………………………………………………………..
jest zatrudniona(y) w naszym zakładzie pracy od …………………………. do …………………………………..
w ramach umowy ……………………………………….……………. w wymiarze …………….…………. etatu

I. Wynagrodzenie wypłacone za 2. miesiąc zatrudnienia, tj. za ………………..…………………………………..
(podać miesiąc i rok)

Części składowe wynagrodzenia:
1. Przychód:

…………………………………………

2. Koszty uzyskania przychodu:

…………………………………………

3. Podatek:

…………………………………………

4. Składki na ubezpieczenie społeczne
(niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu):

…………………………………………

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: …………………………………………
6. Wysokość dochodu po odliczeniach: …………………………………………
pkt 1 – (pkt 2 + pkt 3 + pkt 4 + pkt 5)

II. Należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej
równowartości diet z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy w ww. miesiącu: ………………………………………………………………………………….
III. Kwota alimentów na rzecz innych osób potrącanych przez pracodawcę w ww. miesiącu: …………………….

………………………………………….…
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze
zm.), art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2134
ze zm.) i art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 554 ze zm.) dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody
podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

