Miesiąć

ZAŁĄCZNIK 1A
Wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny na oddzielnym załączniku (jeśli brak dochodu wpisać zero)
Oświadczam, że w roku 2016 otrzymałem/-em dochód:
MIEJSCE
ZATRUDNIENIA;FORMA
ZATRUDNIENIA (UM. O
PRACĘ,/P/ ZLECENIE
/Z/,DZIEŁO/ D/)

KWOTA
MIESIĘCZNA
NETTO (ZŁ)

………………………………..
Imię i nazwisko

KWOTA
działalność
KWOTA
INNE *)jakie? MIESIĘCZNA gosp.(opodatk MIESIĘCZNA
NETTO (ZŁ) ,ryczałt)
NETTO (ZŁ)

gosp. rolne kwota

OGÓŁEM
NETTO (ZŁ)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Oświadczam, że moja obecna sytuacja finansowa : (wybrać)
A) Nie zmieniła się. Mój dochód miesięczny wynosi …………..…zł netto
B) Zmieniła się z tytułu**)………………………………………... i obowiązuje do dziś dnia.
1)Zgłaszam przybycie dochodu w 2016 r.

……………..
(dzień.miesiąc)

…………………

…………………

kwota łączna

ilość miesięcy

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

2) Zgłaszam przybycie dochodu po 2016 r

……………….

……………
(dzień/miesiąc)

kwota netto z drugiego miesiąca uzyskiwania dochodu

C) Utraciłam dochód w 2016 r. lub po tym roku ………..z tytułu**)…………………..……………….
Nie uwzględnia się dochodu utraconego
(dzień/miesiąc)
*)INNE:"
np.alimenty,zasiłki dla bezrobotnych,stypendium z Urzędu Pracy, ,zasiłek przedemerytalny,świadczenie przedemerytalne renta,emerytura,zasiłek chorobowy
,zasiłek macierzyński, rehabilitacyjny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
**)KATALOG DOCHODÓW UZYSKANYCH
a) zakończenie urlopu wychowawczego,
b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej,
h) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
i) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) uzyskanie stypendium doktoranckiego okreśłonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
KATALOG DOCHODÓW UTRACONYCH
a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, także emerytury lub renty,
renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
f) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej
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g) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utrata świadczenia rodzicielskiego
i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego okreśłonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
………………………………………….
DATA, PODPIS
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