OPS Zbąszynek 2016
……………………………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………………………………
Adres zamieszkania

…………………………………………………….…
Nr tel.

OŚWIADCZENIE
dla potrzeb pomocy społecznej
Po zapoznaniu się z objaśnieniami zamieszczonymi na odwrocie niniejszego dokumentu, oświadczam
co następuje:
1. Jestem zarejestrowany(a)* / Nie jestem zarejestrowany(a)* w Powiatowym Urzędzie Pracy w
………………………………………… i z tego tytułu
……………………………………….. zł

pobieram zasiłek dla bezrobotnych w kwocie

* właściwe podkreślić

2. Prowadzę* / Nie prowadzę* pozarolniczej działalności gospodarczej, z której w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc społeczną uzyskałem(łam) dochód w wys.
…………………………1)

* właściwe podkreślić

3. Posiadam* / Nie posiadam* gospodarstwo rolne o powierzchni ………….hektarów przeliczeniowych.
4. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc społeczną pracowałem(łam) dorywczo i
uzyskałem(łam) dochód w wys. ………………………………..… zł

* właściwe podkreślić

5. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc społeczną Uzyskałem(łam)* /
Nie uzyskałem(łam)*

jednorazowy dochód przekraczający pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - w przypadku osoby samotnie
gospodarującej, 2) kryterium dochodowego rodziny - w przypadku osoby w rodzinie2)
* właściwe podkreślić

6. Inne informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku o pomoc społeczną,w tym:wysokość
wynagrodzenia za pracę, wysokość pobieranej renty, emerytury, wysokość alimentów
uzyskiwanych bądź świadczonych na rzecz innych osób, wysokość dodatku mieszkaniowego,
kwota pobieranych świadczeń rodzinnych, ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym –
wpisać wysokość dochodu i tytuł jego uzyskiwania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Jestem studentem*/studentką*

* właściwe podkreślić

Pouczenie

Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sadowym lub winnym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawieniawolności do lat 3.
…………………………………, dnia…………………
Miejscowość

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia

…..…………….……………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

OBJAŚNIENIA
1)

Art. 8 ust. 5. W stosunku do osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarcza:
1opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochódprzyjmuje sie przychód z tej działalności
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach
o podatkudochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych, związane z
prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne
niezaliczonymi do kosztów
uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że dochód ustala sie, dzieląc kwotę
dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w
zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których
podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadziłdziałalności, za dochód przyjmuje sie kwotę
zadeklarowana w oświadczeniu tej osoby;
Art. 8 ust. 6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi
przychodami lub rozlicza sie wspólnie z małżonkiem, przez podateknależny, o którym mowa w ust. 5
pkt 1, rozumie siępodatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z
pozarolniczej działalnościgospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich
wykazanych w nich dochodów.
Art. 8 ust. 7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach określonych wprzepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych ustala sie na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego,zawierającego informacje o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niżpozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa
w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
pozarolniczej działalności gospodarczej.
Art. 8 ust. 8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności na zasadach określonych w przepisach ozryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala sie na podstawie zaświadczenia
wydanego przeznaczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
2)

Art. 8 ust.11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
lub w okresie pobierania świadczenia zpomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego
pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie
gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza sie w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od
miesiąca, w którym dochód zostałwypłacony.
Art. 8 ust.12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego
dochodu uwzględnia sie w dochodzieosoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

