Katowice, dnia……………………………
………………………………………………………………………..….….….…
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………..…………………………..…….
(adres)

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU W RODZINIE
Ja, niżej podpisana/y rodzic/opiekun prawny dziecka
…………………………………………………………………………………………….…… (imię, nazwisko), po zapoznaniu się
z definicjami dot. zasad ustalania dochodu (Patrz Wyjaśnienia), oświadczam, że:

1) Dochód został wyliczony na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty) za poprzedni rok podatkowy ……….….... złożonego w Urzędzie Skarbowym (właściwe
zaznaczyć „X”):
TAK

NIE

TAK

NIE

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
PIT-28
Inne (jakie?) 1 .………………………………………..…..
2) W ciągu ostatniego roku podatkowego korzystałem z (właściwe zaznaczyć „X”):

zasiłku stałego
zasiłku rodzinnego i dodatków do tych zasiłków
dodatku mieszkaniowego
dodatku energetycznego
zasiłku pielęgnacyjnego (z MOPS lub ZUS)
świadczenia pielęgnacyjnego
dodatku pielęgnacyjnego
zasiłku dla bezrobotnych
dochodu z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego
(przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 345 zł)
dochodu z prowadzenia działalności gospodarczej – opodatkowany kartą
podatkową
alimentów zaległych i bieżących (otrzymywanych przez członków rodziny)
Wszystkie wymienione w tabeli świadczenia wlicza się do dochodu netto rodziny za ostatni rok podatkowy.

1 Dotyczy w szczególności sytuacji:
a) w których co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny korzysta z tzw. ulgi dla młodych określonej w przepisach art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w Urzędzie Skarbowym została złożona wymagana informacja podatkowa o przychodach tych osób
(PIT-11),
b) osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,
c) rozliczenia dochodów z ZUS w przypadku, kiedy ZUS rozlicza te dochody (PIT-40A) i nie są uwzględnione w innym zeznaniu (PIT-36 lub PIT-37).

3) Stan rodziny (według stanu na dzień składania oświadczenia): …………………. członków
Członkowie rodziny to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3.
4) Łączna miesięczna wysokość dochodu netto rodziny wynosi ………………………………………………………
Łączna wysokość miesięcznego dochodu netto rodziny stanowi sumę dochodów netto wszystkich członków
rodziny z ostatniego roku podatkowego przed złożeniem oświadczenia, wykazanych w punkcie 1) i 2),
dzieloną przez 12 miesięcy.
5) Miesięczna wysokość dochodu netto na 1 członka rodziny wynosi ……………………………………………….
Miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny stanowi łączną miesięczną wysokość dochodu netto rodziny
dzieloną przez liczbę członków rodziny.

Jednocześnie zobowiązuje się na wezwanie Żłobka Miejskiego dostarczyć we wskazanym terminie,
nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do wglądu dokumenty, potwierdzające uprawnienie
do częściowego zwolnienia z opłaty miesięcznej. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów
potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu o wysokości miesięcznego dochodu netto na członka
rodziny, począwszy od dnia 1-go września 2021 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy,
opłata miesięczna będzie naliczana w wysokości 400,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami, o czym Żłobek
poinformuje niezwłocznie rodzica/opiekuna prawnego.

Wyjaśnienia:

………………………………………………………………………
(podpis)

Informację o wysokości osiąganych dochodów należy podać w oparciu o zeznanie/zeznania podatkowe za ostatni rok
podatkowy. Przyjmuje się, że:
a) dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów;
b) dochód netto to dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek
należny - określa się go na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za poprzedni rok podatkowy
wszystkich członków rodziny.
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się
kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
c) do dochodu netto rodziny dolicza się dochody z tytułu: zasiłku stałego, zasiłku rodzinnego i dodatków do tych zasiłków, dodatek
mieszkaniowy, dodatek energetyczny, zasiłek pielęgnacyjny (z MOPS lub ZUS), świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny,
zasiłek dla bezrobotnych, dochód z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego (przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł), dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, alimenty
zaległe i bieżące (otrzymywane przez członków rodziny);
d) do dochodu netto rodziny nie wlicza się: jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (np. ZFŚS), zasiłku celowego
przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie
bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych, świadczeń wychowawczych (w tym 500+ i 300+) oraz dodatku wychowawczego, świadczeń pieniężnych dot. Karty
Polaka, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczeń uzupełniających, alimentów bieżących
(jeżeli są płacone).

