
……………………………………………….
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O WYSOKO ŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH 
PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM

POPRZEDZAJĄCYM OKRES 
ZASIŁKOWY PODLEGAJ ĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM

DOCHODOWYM OD OSÓB 
FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH

DANE PODATNIKA 

Nazwisko i imię                                                                                                               Pesel         

Adres zamieszkania

DANE MAŁŻONKA*) 

Nazwisko i imię                                                                                                               Pesel         

Adres zamieszkania 

W roku podatkowym  ................

1. Przychód wyniósł ……………………… zł ……..gr. 

2. Dochód **  wyniósł …………………….. zł ……… gr. 

3. Podatek należny wyniósł ……………………..zł ……….. gr. 

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczone od podatku wyniosły ………..zł ……..gr. 

5. Składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły …………zł ……. gr. 

……………………………………….
(podpis podatnika) 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

......................................................                                             .......................................................
(Podpis osoby przyjmującej oświadczenie)                                                     (podpis osoby składającej
oświadczenie)

*)  Wypełnić w przypadku łącznego rozliczania się małżonków z osiągniętego dochodu. 



**)  Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy. 

Informacja dotycząca wypełniania oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów na
podstawie zeznań podatkowych (PIT-37, PIT-36)

Przy wypełnianiu oświadczenia na podstawie zeznania podatkowego w punktach:

1. Przychód – należy wpisać kwotę z pozycji 62 + 89 (PIT-37) lub 84 + 127 (PIT-36),

2. Dochód – należy wpisać kwotę z pozycji 64 + 91 (PIT-37) lub 86 + 129 (PIT-36),

3. Podatek należny – należy wpisać kwotę z pozycji 120 (PIT-37) lub 188 (PIT-36),

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczone od podatku – należy wpisać kwotę  

z pozycji 110 + 111 (PIT-37) lub 176 + 177 (PIT-36),

5. Składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu – należy wpisać kwotę  

z pozycji 93 + 94 (PIT-37) lub 139 + 140 (PIT-36).

Informacja dotycząca wypełniania oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów na

podstawie rocznego obliczenia podatku (PIT-40, PIT-40A)

Przy wypełnianiu oświadczenia na podstawie rocznego obliczenia podatku w punktach:

1. Przychód – należy wpisać kwotę z pozycji 64 (PIT-40) lub 33 + 35 (PIT-40A),

2. Dochód – należy wpisać kwotę z pozycji 66 (PIT-40) lub 33 + 35 (PIT-40A),

3. Podatek należny – należy wpisać kwotę z pozycji 82 (PIT-40) lub 42 (PIT-40A),

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczone od podatku – należy wpisać kwotę  

z pozycji 79 (PIT-40) lub 38 (PIT-40A),

5. Składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu – należy wpisać kwotę  

z pozycji 68 (PIT-40).


