Załącznik nr 3 oświadczenie o dochodach rodziny

OŚWIADCZENIE
o dochodach rodziny osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS
Część I
/ wypełnia osoba składająca oświadczenie /

•
1.Ja niżej podpisany(a) świadomy(a) odpowiedzialności karnej za niezgodne z prawdą podawanie
danych (ar.233 Kodeksu karnego) oświadczam, że w …………………… roku moja rodzina uzyskała
dochody brutto (bez składek na ubezpieczenia społeczne) łącznie z dochodami z prowadzenia
działalności gospodarczej oraz z dochodami z gospodarstwa rolnego w podanych niżej wysokościach
Kwota rocznego dochodu brutto

Imię i nazwisko

(bez składek na ubezpieczenie społeczne)

społeczne)

Składający oświadczenie:
Małżonek / inny uprawniony członek rodziny:

Dzieci:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Razem dochód wyniósł:
__
______________
2.Oświadczam,
że z dochodu tego poza mną utrzymują się powyżej wskazane osoby.
* W oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie dochody brutto, bez względu na źródło z jakiego pochodzą np.
PIT 28,36,37,38,40,40A, 11/A.
* W przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy
wykazać faktycznie uzyskany dochód, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób
zryczałtowany (np. w formie karty podatkowej) przyjmuje się, że dochód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne.
* W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego uznaje się, że jest on równy przeciętnemu dochodowi z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ogłaszanemu corocznie w drodze obwieszczenia przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
* Komisja socjalna może poprosić pracownika o dostarczenie rocznego PIT do wglądu .

Część II
1.

Przeciętny miesięczny dochód rodziny

……………………….…… zł

2.

Przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi ……………………….…… zł

* Dochód na jedną osobę to łączny dochód brutto członków rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku podzielony
przez 12 miesięcy i podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

Chełm dnia …………………..

…………………………………
/czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

