       Załącznik nr 9 do Regulaminu

Oświadczenie studenta/ członka rodziny* o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym  od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26.07.1991 roku  o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 
na który ma być przyznane świadczenie.
CZĘŚĆ A 
CZĘŚĆ B 
Dane osoby składającej oświadczenie:
Dane małżonka:
PESEL











PESEL











Nazwisko i pierwsze imię

Nazwisko i pierwsze imię

Oświadczam, że w roku podatkowym 20…:
Kwota
Oświadczam, że w roku podatkowym 20…:
Kwota
Dochód należy wpisać dochód brutto, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy  wyniósł:

zł
Dochód jw.   wyniósł:

zł
	w tym dochód uzyskany
za granicą wpisać kwotę dochodu w przypadku odprowadzania podatku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.:


zł
	w tym dochód uzyskany
za granicą jw.:


zł
Podatek w przypadku wspólnego rozliczania się należy wpisać kwotę podatku tylko raz u jednej osoby. należny wyniósł:

zł
Podatek jw. należny wyniósł:

zł
Składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły: 

zł
Składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły: 

zł
Kwota podatku wpisana w Części A  jest / nie jest   podatkiem wspólnym z tytułu wspólnego rozliczania się.
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej
 za złożenie fałszywego oświadczenia Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”..



………..…….........……., dnia .…………..……………     
          miejscowość                                                 data                                                                                       


……………………...............................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
Kwota podatku wpisana w Części A  jest / nie jest   podatkiem wspólnym z tytułu wspólnego rozliczania się.
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej
 za złożenie fałszywego oświadczenia Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”..



………..…….........……., dnia .…………..……………     
          miejscowość                                                  data                                                                                       


……………………...............................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

