
 1

          Załącznik nr 5 

ZASADY OKRE ŚLANIA DOCHODU NA OSOB Ę W RODZINIE 

 

1. Za dochód uwaŜa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku lub 

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złoŜony, bez względu na tytuł i źródło 

ich uzyskania, pomniejszoną o: 

  1)   miesięczne obciąŜenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

  2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 

w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

  3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

2. Od dochodu nie naleŜy odliczać przymusowych potrąceń między innymi komorniczych. 

3. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pienięŜnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń 

w naturze (np. zasiłku celowego przyznawanego przez pomoc społeczną). 

4. Do dochodu nie wlicza się wynagrodzenia za prace społecznie uŜyteczne refundowane przez Urząd Pracy. 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

  1)   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach 

o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności 

pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciąŜenie podatkiem naleŜnym i składkami na ubezpieczenie 

zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne 

niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów. Dochód miesięczny ustala się, dzieląc kwotę dochodu  

z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik 

prowadził działalność, a jeŜeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej 

osoby; 

  2)   opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym  

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę 

zadeklarowaną przez wnioskodawcę w formie oświadczenia o wysokości dochodu w miesiącu sierpniu.  

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności 

opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia, 

zawierającego informację o wysokości: 

  1)   przychodu; 

  2)   kosztów uzyskania przychodu; 

  3)   róŜnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

  4)   dochodów z innych niŜ działalność gospodarcza źródeł   

  5)   odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

  6)   naleŜnych zaliczek na podatek dochodowy lub naleŜnego podatku; 

  7)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 
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7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności  

na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie oświadczenia osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą. 

8. Przyjmuje się, Ŝe z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. 

9. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

10. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku lub w okresie 

pobierania świadczenia, dochodu naleŜnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych 

częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód. 

11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej. 

 

 

 

 


