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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM 

OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 

(Składa się jedno oświadczenie dla wszystkich członków rodziny, podpisane przez wnioskodawcę. Do oświadczenia należy wpisać wnioskodawcę 

oraz wszystkich członków rodziny, którzy na dzień składania wniosku mają ukończone 18 lat, nawet jeśli nie uzyskiwali w/w dochodów) 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2021: (należy zakreślić odpowiedni kwadrat) 

 

WNIOSKODAWCA: ………………………………………………………………… (imię i nazwisko, nr albumu) 
 

       nie uzyskałam/em żadnych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z pouczenia 

       uzyskałam/em dochód w  w y s o k o ś c i  (łącznie) ………… zł ……. gr z tytułu (wyszczególnić): 

 

1. gospodarstwa rolnego:  …………………………………………………..  zł: 
 
powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego  w ha: …………….  ha fizyczne:  …………….... 

 

          ha przeliczeniowe: ……………… 

 

lokalizacja gospodarstwa rolnego (miejscowość, gmina): ……………. 
     

2. alimentów:    ………………………………………………….  .zł 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MATKA: ………………………………………………………………… (imię i nazwisko) 
 

       nie uzyskałam/em żadnych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z pouczenia 

       uzyskałam/em dochód w  w y s o k o ś c i  (łącznie) ………… zł ……. gr z tytułu (wyszczególnić): 

 

1. gospodarstwa rolnego:  …………………………………………………..  zł: 
 
powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego  w ha: …………….  ha fizyczne:  …………….... 

 

          ha przeliczeniowe: ……………… 

 

lokalizacja gospodarstwa rolnego (miejscowość, gmina): ……………. 
     

2. alimentów:    ………………………………………………….  .zł 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OJCIEC: : ………………………………………………………………… (imię i nazwisko) 
 

       nie uzyskałam/em żadnych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z pouczenia 

       uzyskałam/em dochód w  w y s o k o ś c i  (łącznie) ………… zł ……. gr z tytułu (wyszczególnić): 

 

1. gospodarstwa rolnego:  …………………………………………………..  zł: 
 
powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego  w ha: …………….  ha fizyczne:  …………….... 

 

          ha przeliczeniowe: ……………… 

 

lokalizacja gospodarstwa rolnego (miejscowość, gmina): ……………. 
     

2. alimentów:    ………………………………………………….  .zł 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(Kolejne osoby: wpisać pokrewieństwo oraz imię i nazwisko): ………………………………………………………………………………. 

 

       nie uzyskałam/em żadnych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z pouczenia 

       uzyskałam/em dochód w  w y s o k o ś c i  (łącznie) ………… zł ……. gr z tytułu (wyszczególnić): 

 

1. gospodarstwa rolnego:  …………………………………………………..  zł: 
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powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego  w ha: …………….  ha fizyczne:  …………….... 

 

          ha przeliczeniowe: ……………… 

 

lokalizacja gospodarstwa rolnego (miejscowość, gmina): ……………. 
     

2. alimentów:    ………………………………………………….  .zł 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

Karnego w brzmieniu: „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 do lat 3” 

Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z treścią poniższego pouczenia: 

 
Miejscowość, data                                                                                         Podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie 

 

…………………………………………                                               ………………………………………… ……….. 
  

POUCZENIE 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
zg.z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) m.in: 
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

-  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezp. społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

- alimenty na rzecz dzieci, 

- kwoty diet nieopodatk. pod. dochod. od osób fizycz., otrzymywane przez osoby pełniące obowiązki społ. i obywatelskie, 

- dochody uzyskiwane za granicą RP, pomniejszone o zapłacone za granicą RP: podatek dochod., składki na ubezp. społ. i zdrowotne, 

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o pod. dochod. od osób fizycz. (zwrot ulgi na dziecko), 

- świadczenie rodzicielskie, 

- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca, 

- przychody wolne od pod. dochod. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26.07.1991r. o pod. dochod. od osób fizycz., 

pomniejszone o składki na ubezp. społ.oraz na ubezp. zdrow.(dochody osób poniżej 26 roku życia zwolnione z PIT) – na podst. zaśw. z US, 

- przychody wolne od pod. dochod. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26.07.1991r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26.07. 

1991r. o podatku dochod. od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezp. społ. oraz ubezp. zdrow. (dochody osób, które przeniosły 

swoje miejsce zamieszkania do Polski, ze stosunku służbowego, stosunku pracy i umów zlecenia, zwolnione z PIT LUB dochody osób 

posiadających co najmniej czworo dzieci, ze stosunku służbowego, stosunku pracy i umów zlecenia, zwolnione z PIT LUB dochody ze 

stosunku służbowego, stosunku pracy i umów zlecenia, otrzymane przez osoby, które  po ukończeniu 60. r.ż. kobiety/65. r.ż. mężczyźni pomimo 

nabytych uprawnień do emerytury nadal pracują, zwolnione z PIT) - na podst. zaśw.z US, 

- przychody wolne od pod. dochod. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26.07.1991r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodar. opodatkowanych według zasad określonych w art. 27  

i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezp. społ. oraz ubezp. zdrow. (dochody osób, które przeniosły swoje miejsce zamieszkania 

do Polski, z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym lub z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej, zwolnione z PIT LUB dochody osób posiadających co najmniej czworo dzieci, z pozarolniczej działalności 

gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym lub z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zwolnione 

z PIT LUB dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym lub z 

kwalifikowanych praw własności intelektualnej, otrzymane przez osoby, które  po ukończeniu 60. r.ż. kobiety/65. r.ż. mężczyźni pomimo 

nabytych uprawnień do emerytury nadal pracują, zwolnione z PIT) - na podst. zaśw. z US, 

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a (dochody osób, które przeniosły swoje miejsce zamieszkania do Polski, z pozarolniczej działalności 

gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencj., zwolnione z PIT LUB dochody osób posiadających co najmniej czworo 

dzieci, z pozarolniczej działalności gosp.opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencj., zwolnione z PIT LUB dochody z pozarolniczej 

działalności gospod. opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez osoby, które  po ukończeniu 60. r.ż. 

kobiety/65. r.ż. mężczyźni pomimo nabytych uprawnień do emerytury nadal pracują, zwolnione z PIT) - na podst. zaśw. z US. 

 
Pełen wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu znajduje się pod adresem: 
www.sgh.waw.pl/stypendia     => stypendium socjalne  =>  wykaz dokumentów do wniosku o stypendium socjalne 

http://www.sgh.waw.pl/stypendia

