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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
członków gospodarstwa domowego

.....................................................................
(imię i nazwisko składającego deklarację )

za rok ____________________

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

(dokładny adres)
telefon........................................................
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe będzie
LP
Nazwisko i imię
1.

składało się z następujących osób:
Stopień pokrewieństwa

PESEL

Miejsce pracy

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczam, że dochody moje i wymienionych członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Nazwisko i imię

Przychód
brutto
ze składkami
ZUS

Koszty
uzyskania

Składki ZUS

Dochód
5=2-3-4

źródła dochodu
/nazwa zakładu pracy, emerytura, renta

źródło danych
(Zaświadczenie z US / PIT
28 / PIT 36 / PIT 37)

1

2

3

4

5

6

7

Średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym w roku …………… wynosił

..................................zł,
......................................................
(podpis)

2

1. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2. Do celów obliczania dodatku do dochodu zalicza się m. in. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych, renty, emerytury, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie i z PUP, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody jubileuszowe, trzynastki, świadczenia z funduszu
socjalnego, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu rodziny zastępczej , zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia za pracę,
wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia, darowizny, dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości, odsetki od lokat i oszczędności, itp.
3. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara
przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętny dochód z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego
w 2019 r. wynosił 2715,00 zł.
4. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; dodatków dla sierot zupełnych; jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; dodatku z tytułu
urodzenia dziecka; pomocy w zakresie dożywiania; zasiłków pielęgnacyjnych; zasiłków okresowych z pomocy społecznej; jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w
naturze z pomocy społecznej; dodatku mieszkaniowego; zryczałtowanego dodatku energetycznego; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; jednorazowy dodatek pieniężny dla
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne w 2016 r.; świadczenia wychowawczego; dodatku wychowawczego; dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w
ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o
grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.



(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

Do wniosku o dochodach wnioskodawca dołącza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok ubiegły, ( przy ryczałcie
przedsiębiorca dodatkowo zaświadczenie o formie opodatkowania) lub potwierdzony przez Urząd Skarbowy PIT 36 , PIT 37. PIT 28 lub inne zeznanie
roczne.
Załączając niezbędne dokumenty należy na ich podstawie wpisać dochody do niniejszej deklaracji
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać
przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.247 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w
deklaracji .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych ( z zachowaniem prawa wglądu i aktualizacji i usunięcia danych ) przez TBS sp. z o.o. w Kwidzynie w
celu kwalifikacji na przydział mieszkania w zasobach TBS i ewentualnie w celu administrowania przydzielonym mieszkaniem i zgodnie z ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.Nr 133 , poz.883 z póź. zmianami..

