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Kwidzyn , dnia .........................  

.....................................................................      
                                                                                                                        (imię  i   nazwisko  składającego    deklarację ) 

DEKLARACJA O DOCHODACH              ................................................................... 
                                                                                                (dokładny adres) 

 telefon........................................................ 
za okres .......................................................................... 

     WAśNE ! (  naleŜy wpisać miesiące z jakich  wpisano  dochody-  ostatnie 3 miesiące ) 
Oświadczam, Ŝe  dochody moje i  wymienionych członków mojego gospodarstwa domowego  wyniosły: 

Nazwisko i imię 

Miejsce pracy 
Dochód  brutto 
ze składkami 

ZUS 
składki ZUS 

Koszty 
uzyskania 

Dochód brutto ObciąŜenia 
wynagrodzenia 

potwierdzenie 
dochodów przez 

pracodawców Zatrudniony 
od – do 

 
 
 

     Wynagrodzenie    nie jest  
obciąŜone  

 jest obciąŜone  kwotą  
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 Wynagrodzenie    nie jest  
obciąŜone 

 

jest obciąŜone  kwotą  
  

 
 
 

     Wynagrodzenie    nie jest  
obciąŜone 

 

 jest obciąŜone  kwotą  
 

 
 
 

 
 

    Wynagrodzenie    nie jest  
obciąŜone 

 
 

jest obciąŜone  kwotą  
  

      Wynagrodzenie    nie jest  
obciąŜone 

 

jest obciąŜone  kwotą  
  

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego    za trzy miesiące  

 
Średni miesięczny dochód  w gospodarstwie domowym wynosi   ..................................zł,  
Zgłaszam do wspólnego zamieszkania  w TBS sp. z o.o. w Kwidzynie    .......................... os. 

 
....................................................... 

                                                                                                                                                                                  (podpis)    
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1. Za dochód brutto  z zastrzeŜeniem  ust.3 , uwaŜa  się wszelkie przychody pomniejszone o  koszty ich uzyskania  i składki ZUS. W 

wypadku przychodów, od których  są odliczane koszty ryczałtowe  ich uzyskania , dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów. 
2. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu; 

1. pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, 
2. zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych, 
3. świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania  przez członka  gospodarstwa   domowego słuŜby wojskowej lub zastępczej, 
4. środków za rozłąkę , 
5. świadczeń wypłacanych załogom pływającym, 
6. świadczeń z pomocy społecznej, 
7. prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych  w przepisach o 

podatku rolnym, 
8. alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych, 
9. dywident i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierŜawy, praw  autorskich  lub wykonywania wolnych 

zawodów oraz  
10. oszacowane przez wnioskodawcę  dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. 

3. Do dochodu nie wlicza  się  dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych  świadczeń w 
naturze z pomocy społecznej . 

 
Składana deklaracja powinna być wypełniona przez pracodawcę . 
JeŜeli pracodawca odmówi wypełnienia deklaracji, naleŜy  poprosić o wystawienie zaświadczenia o uzyskanych średnich dochodach 
za ostatnie 3 miesiące brutto( najlepiej z wyszczególnionymi składkami ZUS i kosztami uzyskania dochodów). 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą  do wniosku  winny złoŜyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 
dochodach za rok ubiegły, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i formie opodatkowania i  zestawienie  dochodów 
za ostanie 3 miesiące  z prowadzonej działalności gospodarczej ( wystawione przez biuro rachunkowe lub kserokopię  KPiR). 
Załączając   niezbędne dokumenty naleŜy na ich podstawie wpisać dochody do niniejszej deklaracji 
 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadomo, Ŝe dokumenty na których  podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem 

zobowiązany(a) przechowywać  przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.247 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych  w deklaracji . 

WyraŜam zgodę na  przetwarzanie i przekazywanie  moich danych osobowych  ( z zachowaniem prawa  wglądu i aktualizacji )  przez TBS sp. z o.o. w 

Kwidzynie  w celach koniecznych do prawidłowego zarządzania  i  zgodnie z  ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 , poz.883 .  

 
 
 


