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OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE 
 

uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

 
 
 

...........................................................................................................                                              ............................................. 
                                                       imię i nazwisko                                                                                                                                 data urodzenia 

 
 

Oświadczam, że w okresie od ........................................ do ........................................ 20...... roku uzyskałam/em 
dochód z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego: 
 

1. Dochód brutto wyniósł .............................. PLN 

2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły .............................. PLN 

3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły .............................. PLN 

4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł .............................. PLN 

5. Dochód netto wyniósł .............................. PLN 

W w.w. okresie miesięczny dochód netto wyniósł .............................. PLN 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
.....................................................................                                                                 .............................................. 
                                  miejscowość, data                                                                                                                                                    podpis 
 
POUCZENIE 
1. Oświadczenie składają wyłącznie członkowie rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 
2. Przedstawienie Oświadczenia nie zwalnia od przedstawienia zaświadczenia Urzędu Skarbowego obejmującego okres ostatniego 

rozliczonego roku podatkowego. 
3. W przypadku zmniejszenia się dochodów między okresem wymaganym do udokumentowania a złożeniem Oświadczenia, można 

przedstawić dodatkowe Oświadczenie uwzględniające zmiany. 
4. Zgodnie z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), gdy mowa  

o utracie lub zmniejszeniu dochodu, oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) utratą zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności 
gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyj-
nych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, h) utratą świad-
czenia rodzicielskiego, i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, j) 
utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). 


