
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

WYKAZ DOKUMENTÓW 2021/2022 

 

 

1. Całe rozliczenie za rok 2020 (wraz z załącznikami dotyczącymi ulgi podatkowej na 

dzieci oraz pitami źródłowymi)- PIT-11, PIT-11a, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40, PIT-

40a) lub oświadczenie. 

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok 2020, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, 

wysokości opłaconego podatku. 

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poszczególne miesiące w roku 2020, dotyczące 

członków rodziny do 26 roku życia, którzy deklarowali przychody wolne od podatku 

dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne 

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie strony.   

4. Dokumenty świadczące o utracie lub uzyskaniu dochodu lub oświadczenie: 

• o dochodzie netto za drugi miesiąc od uzyskania dochodu (gotowy druk) 

• umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, 

świadectwo pracy za okres od 01.01.2020r. do nadal  

(dotyczy wszystkich członków rodziny). 
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5. Oświadczenie lub zaświadczenie od komornika sądowego o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów (przekazanych wierzycielowi) w roku 2020 lub 

informacje od kiedy prowadzona jest egzekucja.  

6. Zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium za 2020 rok lub oświadczenie. 

7. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy za 2020 rok lub 

zaświadczenie z organu gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w ha fizycznych  

i przeliczeniowych za 2020 rok (wraz z oświadczeniem o gruntach rolnych). 

8. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie 

rodziny są zobowiązani wyrokiem lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby 

spoza rodziny (za rok 2020). 



9. W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego - oświadczenie o okresie zatrudnienia oraz  

o okresie udzielonego urlopu wychowawczego (gotowy druk). 

10. Zaświadczenie lekarskie (becikowe). 

11. Zaświadczenie lekarskie (ustawa za życiem 4000 zł). 

12. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły 

wyższej.  

13. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 

14. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację.  

15. Odpis zupełny lub skróconego aktu zgonu. 

16. Odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany  

17. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 

w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o 

alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego 

treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem 

lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.  

 

 

1. Akt małżeństwa. 

2. Pracownik oddelegowany – aktualny Druk A1. 

3. Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o zatrudnieniu w Polsce oraz za granicą.  

4. Zaświadczenie z KRUS. 

5. Dokument potwierdzający dochód z roku bazowego 2020 

(Beschaid, Lohnsteuerkarte-Niemcy, Jaaropgaaf-Holandia). 

6. Rozliczenie miesięczne dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

 

 

7. Oświadczenie lub zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne  

o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych alimentów.  

8. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o 

niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do 

ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (oraz informację o wysokości 

przekazanych wierzycielowi alimentów w roku 2020). 

 

 

 

 


