
OPS Skoczów Dział świadczeń rodzinnych – uzyskanie dochodu (np. umowa o pracę) po roku  bazowym 9.2017

(Pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadcza się, że:

Pan/ Pani ………………………………………………………….……………………….…...................

PESEL …………………………………………………..…………………………….……......................

Zamieszkały/a ……………………………………………………………………..……...........................

Jest zatrudniony/a ……………..……………………………………………….…………..…..................

…………………………………….…………………………………………………………..........................
                       (Okresy czasu na jakie zostały zawarte umowy oraz ich rodzaj np. o pracę, zlecenie, dzieło)

Podjęcie pracy po zakończonym urlopie wychowawczym w dniu………………………….……...........................

Alimenty potrącone z wynagrodzenia…………………...…………………………………………….....................

Przychód należny za m-c………..............…........…...wynosi …….................................... . 

W tym:

Koszty uzyskania przychodu…………………………………………….……..………………………………..........................

Należny podatek dochodowy od osób fizycznych …………………………………...………………........................................

Składka na ubezpieczenie społeczne……….………………………………………….…………..…………….........................

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ……………………….……………………………………………..……........................

Diety1 za okres................................................................................. wynoszą ................................................................................

Uzyskanie dochodu – konieczne jest przedstawienie zaświadczenia za miesiąc następujący po miesiącu w którym podjęto zatrudnienie. 
W przypadku kilku kolejnych umów u różnych pracodawców (nawet jeśli między nimi nie ma żadnego dnia przerwy), każda kolejna
umowa powoduje uzyskanie dochodu, a więc konieczność przedstawienia umowy i zaświadczenia.

Dochód to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody  podlegające opodatkowaniu na zasadach
określonych wart. 27, 30b, 30c, 30e   i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz.  361,  z  późn.  zm.),  pomniejszone  o  koszty uzyskania  przychodu,  należny podatek dochodowy od  osób fizycznych,  składki  na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

1.Należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z
późn. zm.)

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

                           data                                                           (Pieczęć i podpis)

Zasiłek rodzinny – okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. - rok bazowy 2015, uzyskanie po roku bazowym w latach 2016-2017;

Zasiłek rodzinny – okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. - rok bazowy 2016, uzyskanie po roku bazowym w latach 2017-2018;

500 + – okres zasiłkowy 2016/2017trwający od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. - rok bazowy 2014, uzyskanie po roku bazowym w latach 2015-2017.

500 + i fundusz alimentacyjny– okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. - rok bazowy 2016, uzyskanie po roku bazowym w latach 2017-2018.

http://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2014.210.0001502,USTAWA-z-dnia-26-czerwca-1974-r-Kodeks-pracy.html
http://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2016.201.0001666,USTAWA-z-dnia-26-czerwca-1974-r-Kodeks-pracy.html
http://cd.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[%7B

