ZSR-05

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
0 DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM

popFązEPDO#AJTĄKę:#g55:3DZ3##OOwólgć;:CFrz%ZZR?8EONDAyżE%ŁEFAGCAHJ3REEOŚPLOODNAyTCKHOWANIU
W ART. 27, ART. 308, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R.
0 PODATKU DOCHODOWYM OD 0SÓB FIZYCZNYCH

1. Wypetniaj WIELKIMI LITEFUMl.

2. Pola "Seria i numer dokumentu pot`^/ierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL.

DANE WN]OSKODAWCY
01 lmię

03 Numer PrESEL

04.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość(1 )

(1) Wypełnij tylko w przypedku, gdy nie nadarN. rwmeru PESEL

DANE CZŁONKA RODZINV. KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE (nlo wypełniaj jeśli oświadczenie dotyczy Twoich docliodów)
lmię

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość(1 )

(1 ) Wypemii qlko w przypadku, gdy nie nadano rmeru PESEL

Rok(rrrr)

Oświadczam, źe Ja albo wyźej wymieniony cztonek rodziny w roku kalendarzowym

uzyskał dochód w wysokości:

zł, z tytutu:

(wpisz rodzai dochodu)

(wpisz rodzaj dochodu)

(wpisz rodzai dochodu )
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POUCZENIE
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• renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- :Łnotjysk\[%S)ę:°onr:z°j%3br8Fz,rn:Presjon°Wanym i Członkom lch rodzin Przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwaiidów wojennych
-świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o Świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących

żołnierzom zastępczei stużby woiskowei przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamleniołomach, zakladach rud uranu i batalionach budowlanych,
-fe°pdr%tsęłwkgjgnbnayę#fś'krgscuz;:;:jeerngnee%Co?ny!d°datekk°mpen§acyJnyokreślonewpEepisachokombatantachorazniektórychosobachbędącychofiarami
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-ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań woiennych w latach l 939-1945 lub eksplozji
pozostałych po tei woi nie n iewypalów i n iewybuchów,
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-zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń spotecznych,
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-83Łheoćłyn::łonkówrolniczychSpółdzielniprodukcyjnychztytułuczłonkostwawrolniczejspółdzielniprodukcyjnej,pomniejszoneosktadkinaubezpieczenia
-alimenty na rzecz dzieci,
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-wnga:§::8ś:;twp:ernoji:;nmeos°ot::ymmp#€E;^/a3ąctyyLułnua \##a#:kupo°rźg'uzgysĘ8'nnenź:#ułTwybzu;Ły,:*?acthychm::SE:a l nych Położo n ych n a te renach wi eJski ch
-dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia l 982 r. -Karta Nauczyciela,

-g*faYnuyzcyhssktę:feaczhdezk3Ł:nmęsź'ns8ip°darczel ProwadzoneJ na Podstawie Zezwolenia na terenie specjainej streft ekonomicznej okreśionei w przepisach

-ąkoY:#eaT#is#:ę„?nezadeputatywęgloweokreślonewpnepisachokomerc/alizaqimstrukturyzac"rywatyzacjipnedsiębiorstwapaństwowego„poiskie
• ekwlwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacii górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
-świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła 1 senatora,

-dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

-8::!gsłŁ#Z,y:ś'owbaonwe,ź2kgor€:':8eRzzpę:3żg:,Seps°j':%cPz°+Si':ŁoP;jTznk%l;:°unbee:8Pe°c::enq:':d°roz;o|:=?nezagranicąFkeczypospoliteipolskiei:podatekdochodowy
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-zaliczkęalimentacyjnąokreślonąwprzepisachopostępowaniuwobecdłużnikówalimentacyjnychorazzaliczcealimentacyjnej,
-Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

-pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Świadczenia, o których

mowa w art. 86 ust.1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także -zgodnie z przepisem
przejściowym: art. 336 pkt 2 iłstawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o szkolnictwie wyż§zym i nauce -dotychczasową pomoc materialną określoną w art.173 ust 1 pkt 1, 2 i 8, art.173a, art.199 ust.1 pkt 1,2 i 4 i art.199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r -Prawo o

szkomctwie wyższym ,
-kwoty otrzymane na pod§tawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-S#gsfoenn:;8Leyn:ęźnpeo°wkorss'#eortyucsź:#.Zdnla20marca2015rodziataczachopozycjiantykomunistycznejorazosobach
-Świadczen ie rodzicielskie ,

-zasiłek macierzynski, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
-stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europeiskiej.
-przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Oświadcza m, że jestem świadomalświadomy odpowiedzialności karnej za złożenie falszywego oświadczenia

(Mejscowośc)

(Data. dd 1 mm 1 rrrr)
.`f

(Podpis wnioskodawcy skFadaiącego oświadczenie)

