Załącznik nr 3
do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
na rok akademicki 2017/2018

...........................................................
Imię i nazwisko studenta

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, informuję że
w roku 2016, JA oraz członkowie mojej rodziny uzyskaliśmy dochody niepodlegające
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych INNE
NIŻ DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, które są wliczane do dochodów
mojej rodziny w następującej wysokości:
Dochody
roczne
(w zł)

Sumę tych kwot wpisujemy w kolumnę nr 12 na drugiej stronie wniosku stypendialnego

Źródło dochodu
Alimenty otrzymywane przez studenta lub członków rodziny studenta
wypłacane m. in. przez rodziców, fundusz alimentacyjny za dany rok
Kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (dopłata państwa przy
rozliczaniu PIT-37 i PIT-36 – ulga podatkowa na dzieci) – wpisujemy
tylko kwotę dopłaty (zeznanie roczne za 2015 r. - PIT-37 poz. 134 lub
PIT-36 poz. 208)
Świadczenie rodzicielskie (tzw. Kosiniakowe – 1000zł miesięcznie)
Dochody uzyskiwane za granicą RP pomniejszone odpowiednio o
zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe
ubezp. społeczne i obowiązkowe ubezp. zdrowotne – przeliczone wg kursu z
30 grudnia 2016r. (1 euro = 4,424 zł; 1$ = 4,1793 zł; 1 funt brytyjski =
5,1445 zł)
Kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich (np. ławnicy, członkowie komisji
wyborczych itp.)
Należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie
rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu
wyżywienia tych osób (np. agroturystyka)
Stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznawane na podstawie ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, stypendia
doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz stypendia sportowe przyznawane na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tzw. Kosiniakowe dla rolników)
Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej
Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne
Suma dochodów nieopodatkowanych INNYCH NIŻ DOCHODY z
GOSPODARSTWA ROLNEGO (wpisujemy w kolumnie nr 10 na
drugiej stronie wniosku stypendialnego z wyliczeniem dochodu rodziny)
Krosno, dnia ......................... 20…..... r.

.....................................................
podpis studenta

Uwagi/
wyliczenia

