Załącznik nr 2
do "Regulaminu przydzielania miejsc w domach studenckich WAT
na roku akademicki 2018/2019"

UWAGA:

Załącznik musi zostać wypełniony przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wpisanych we wniosku.
W przypadku braku dochodu należy wpisać "0".
Prawdziwość informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu będzie wyrywkowo sprawdzana zgodnie z § 12 ust. 6 Regulaminu
przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019.

…………………………………………..
imię i nazwisko składającego oświadczenie
1. Oświadczenie członka rodziny o uzyskanym dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodwym
od osób fizycznych na zasadach okreslonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art 30e i art 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodwym od osób fizycznych uzyskiwanym
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 mój:
1. Dochód wyniósł ……………………
……………………………………………………………..

zł………….

gr

2. Podatek należny wyniósł …………………………….
…………………………………………..

zł………….

gr

3. Składka na ubezp. społeczne odliczone od dochodu wyniosła………………… ………

zł…………..

gr

4. Składka na ubezp. zdrowotne wyniosła ………………………. ……………….. ………

zł…………..

gr

5. Dochód netto po odjęciu od pozycji nr 1 pozycji nr 2 - 4 wyniósł ……………………………..

zł…………..

gr

2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu
uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 prowadziłem/am
działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodwym/ karty podatkowej* i uzyskałem/am dochód
za 2017 r. w wysokości:
…………………………………………………………………….. zł
3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu uzyskanego w poprzednim roku
kalendarzowym

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 uzyskałem/am:

1. Dochód z gospodarstwa rolnego**

………………………………………….

zł………….

gr

2. Dochód z alimentów

………………………………………….

zł………….

gr

3. Inne dochody nieopodatkowane

………………………………………….

zł………….

gr

………………………………………….

zł………….

gr

Razem

Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akad. 2018/2019***.

Warszawa, dnia…………………

………………………………………………
podpis osoby składającej oświadczenie

*- niepotrzebne skreslić
**- dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się mnożąc liczbę hektarów przeliczeniowych i kwotę 2577 zł.
***- nie zaznaczenie, uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o zakwaterowanie w domu studenckim.

