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O DOCHODACH   W ROKU KALENDARZOWYM   ROK 

AKADEMICKI, INNYCH  DOCHODY OPODATKOWANIU PODATKIEM 

DOCHODOWYM OD FIZYCZNYCH NA ZASADACH  W ART. 27, ART. 30B, 

ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD  FIZYCZNYCH*)
 

  w roku kalendarzowym   opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym w  kwocie ................................ ............... gr, z  

posiadania gospodarstwa rolnego w kwocie (powierzchnia   rolnych w hektarach 

 ha, w hektarach  ha) 

 z KRUS w kwocie 
 

 

**) w 
 

 

      w przypadku egzekucji 
 

za RP w kwocie ***) (netto po pomniejszeniu o 

za    RP: podatek dochodowy w kwocie                na    ubezpieczenie  

 w kwocie i na  ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 

stypendium doktoranckiego w kwocie 
 

kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8 10 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych*) (tj. kwota zwrotu 

niewykorzystanej ulgi na dzieci    przez   Skarbowy) w  

 

rodzicielskiego w kwocie 

 w kwocie 
 

czyn  w 
 

 kwocie 
 

 

 jestem  karnej za  

...................................., dnia .......................... ................................................................. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

*) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od fizycznych, 
**) 

***) z waluty obcej na na podstawie  kursu walut obcych przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku 

kalendarzowego, z  rodziny stanowi ustalenia prawa do 



 

 

 

POUCZENIE 
obejmuje dochody opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o rodzinnych z  art. 88 ustawy   Prawo o szkolnictwie : 
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

w przepisach o ubezpieczeniu  oraz w przepisach o  

alimenty na rzecz dzieci, 

w przepisach o  alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

w przypadku egzekucji 

dochody uzyskiwane za Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o za Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy 

oraz na  i zdrowotne, 

kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od fizycznych, 

rodzicielskie, 

o w przepisach o ubezpieczeniu 

stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    Prawo o szkolnictwie  stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

z do dochodu nie wlicza     : Prawo o szkolnictwie 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
 

 

 
cznych, 

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od fizycznych, otrzymywane przez osoby 

i obywatelskich, 

renty w przepisach o wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

ocy 

wanych przez podmioty, o 

oraz energetyczny w przepisach o i uprawnieniach 
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach rud uranu i batalionach budowlanych, 

renty inwalidzkie z inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz  ich rodzin, renty wypadkowe 

inwalidztwo w z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 1945, otrzymywane z zagranicy, 

pomocy zagranicznej otrzymywane od obcych, organizacji lub 
finansowych, ze  bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub zawartych z tymi 

organizacjami lub instytucjami przez   ministra lub agencje  w tym w przypadkach, gdy przekazanie tych 

jest dokonywane za  podmiotu do rozdzielania bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 

ma ta pomoc, 

ze stosunku pracy lub z stypendium  fizycznych  miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

czasowo za w     diet z   poza granicami kraju ustalonych dla 

zatrudnionych w  lub  jednostkach sfery   na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

policjantom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych poza granicami 

w celu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia albo sojuszniczych, misji pokojowej,  aktom 

terroryzmu lub ich skutkom, a  policjantom, celnikom i pracownikom 

w misjach pokojowych organizacji wielonarodowych, 

ze stosunku otrzymywane w czasie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji,     

Granicznej i Biura Ochrony obliczone za okres, w osoby te 

dochody rolniczych produkcyjnych z w rolniczej produkcyjnej, pomniejszone o na ubezpieczenia 
 

otrzymywane z wynajmu pokoi w budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym 

osobom na wypoczynku oraz uzyskane z  tych 

dodatki za tajne nauczanie w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

dochody uzyskane z gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej   w przepisach 

o specjalnych strefach ekonomicznych, 

ekwiwalenty za deputaty  w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji  
Koleje 

ekwiwalenty z prawa do w przepisach o restrukturyzacji  kamiennego w latach 2003 2006, 

w przepisach o wykonywaniu mandatu i senatora, 

renty w przepisach o wspieraniu rozwoju wiejskich ze z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju  wiejskich z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
 

w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z  

politycznych, 

przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy fizycznych, 

, 

przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

do 

 

przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

rt. 30c tej ustawy, 
rowotne, 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 
fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 

 

 z  pouczeniem. 
 

(czytelny podpis wnioskodawcy 

Wiejskich, 


