
Zatqcznik nr 3 FA 
(imi^ i nazwisko cz^onka rodziny) ..... 

OSWIADCZENIE CZtONKA RODZIIMY O DOCHODACH OSIAGNI^TYCH W ROKU KALENDARZOWYM 
POPRZEDZAJACYM OKRES SWIADCZENIOWY INIMYCH NIZ DOCHODY PODLEGAJACE 

OPODATKOWAIMIU NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART 27, ART 30b, ART 30c, ART 30e I ART 30f 
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH 

{Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pozn. zm.)-

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym 

uzyskalam/uzyskafem dochod w wysokosci zt gr 

z tytutu: 
1) gospodarstwa roinego^' -

2} 

z\a gospodarstwa 
w ha przeliczeniowych 

3) 

4) 

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzia/nosci karnej za zfozenie fafszywego 
oswiadczenia. 

(miejscowosc, data} (podpis czlonka rodziny skladajqcego oswiadczenie) 

12 X przecietna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasifkowy x kwota miesi^cznego 
dochodu z 1 ha przeliczeniowego oglaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Glownego Urz^du Statystycznego. 

Pouczenie 

Oswiadczenie obejmuje nast^pujqce dochody w zakresie niepodiegaj^cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob 
fizycznych - art. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach 
rodzlnnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z pozn. zm.}: 
- renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwal idow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- renty wypiacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych w przepisach 

o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- swiadczenia pieniezne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przepisach o swiadczeniu pieni^znym i uprawnieniach 

przyslugujqcych zolnlerzom zast^pczej stuzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w^gla, kamieniotomach, 
zaktadach rud uranu i batalionach budowlanych, 

- dodatek kombatancki, ryczalt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach oraz 
niektorych osobach b^d^cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

- swiadczenie pieniezne okreslone w przepisach o swiadczeniu pieni^znym przysfugujqcym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz^ Niemieck^ lub Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, ktore utracily wzrok w wyniku dziatati w latach 1939-1945 lub eksplozji 
pozostalych po tej wojnie niewypa+ow i n iewybuchow, 

- renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz czlonkow 
ich rodzin, renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstalo w zwi^zku z przymusowym pobytem na robotach 
w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

- zasiiki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow oraz w przepisach o systemie ubezpieczeh 
spotecznych, 

- srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzqdow paiistw obcych, organizacji mi^dzynarodowych lub 
mi^dzynarodowych instytucji f inansowych, pochodzqce ze srodkow bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umow zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad§ Ministrow, 
wl^asciwego ministra lub agencje rzqdowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest dokonywane 
dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
na rzecz podmiotow, ktorym s^uzyc ma ta pomoc. 
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- naleznosci ze stosunku pracy lub z tytutu stypendium osob fizycznych majqcych miejsce zamieszkania na terytor ium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaj'^cych czasowo za granic^ - w wysokosci odpowiadaj^cej rownowartosci diet 
z tytulu podrozy stuzbowej poza granicami kraju ustalonych dia pracownikow zatrudnionych w patistwowych 
lub samorzgdowych jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.}, 

- naleznosci pieniezne wyptacone pol ic jantom, zoinierzom, cetnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 
policyjnych uzytych poza granicami pahstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia s\\a albo 
pahstw sojuszniczych, misji pokojowej , akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci 
pieniezne wypiacone zolnierzom, pol ic jantom, celnikom i pracownikom petni^cym funkcje obserwatorow w misjach 
pokojowych organizacji mi^dzynarodowych i sil w ie lonarodowych, 

- naleznosci pieniezne ze stosunku stuzbowego otrzymywane w czasie stuzby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Pahstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej i Biura Ochrony Rzqdu obliczone za okres, w ktorym osoby te uzyskaly dochod, 

- dochody czlonkow rolniczych spotdzieini produkcyjnych z tytutu cztonkostwa w rolniczej spotdzieini produkcyjnej , 
pomniejszone o sktadki na ubezpieczenia spoteczne, 

- alimenty na rzecz dzieci, 

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopnlach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki |Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z pozn. zm.), stypendia 
doktoranckie okreslone w art. 200 ustawy z dnia 27 iipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 
z pozn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujqce czynnosci 
zwi^zane z petnieniem obowi^zkow spotecznych i obywatelskich, 

- naleznosci pieniezne otrzymywane z tytutu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych potozonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj^cym na wypoczynku oraz uzyskane z tytutu wyzywienia tych osob, 

- dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 
z pozn. zm.), 

- dochody uzyskane z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
okreslone] w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

- ekwiwalenty pieniezne za deputaty w^g lowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsi^biorstwa pai istwowego „Polskie Koleje Pahstwowe", 

- ekwiwalenty z tytutu prawa do bezptatnego w^gla okreslone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa w^gla kamiennego 
w latach 2003 - 2006, 

- swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posta i senatora, 
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

- dochody uzyskiwane za granicq Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiedn lo o zaptacone za granicq 
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz sktadki na obowiqzkowe ubezpieczenia spoteczne i obowi^zkowe 
ubezpieczenie zdrowotne, 

- renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodz^cych z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich 
z udziatem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich, 

- pomoc materiainq o charakterze socjalnym okreslon^ w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz pomoc materiainq okreslonq w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 
i art. 199a ustawy z dnia 27 Iipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym, 

- swiadczenie pieniezne i pomoc pieni^znq okreslone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o dziataczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodow politycznych (Dz. U. poz. 693, z pozn. zm.), 

- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 Iipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, 
- swiadczenie rodzicielskie, 

- zasitek macierzynski, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow. . ; 

Oswiadczam, ze zapoznafam/zapoznatem si^ z powyzszym pouczeniem. 

(miejscowosc, data i podpis osoby sktadaj^cego oswiadczenie) 
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