
USTALANIE DOCHODU RODZINY  

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów 

osiąganych przez członków rodziny w roku 2013.  

Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:  

1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne. 

3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych np. alimenty otrzymywane na dzieci. 

Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie, z którą 

rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające na utrzymaniu 

dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko. 

DOKUMENTOWANIE DOCHODU 

W przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wystarczy 

przedstawić zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń zamiast zaświadczenia o dochodach. 

 

W przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych należy przedstawić: 

1. Zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013 z Urzędu Skarbowego; 

2. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego może przedstawić 

oświadczenie o wysokości dochodów;  

(należy pamiętać, iż oświadczenie musi zawierać informację o przychodzie, opłaconym podatku oraz 

odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne) 

OBLICZANIE DOCHODU NETTO 

Przychód wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego pomniejszamy o należny podatek, składkę 

na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

[przychód] - [podatek] - [składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne] = [dochód netto] 

OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. 

 

OBLICZANIE DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych 

[przychód] - [koszty zyskania przychodu] - [podatek] - [składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne] = [dochód netto]  

Dochód ustala się na podstawie oświadczenia klienta. 
 


