GBŻ-02
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK SZKOLNY,
NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO GDAŃSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
01. Imię

JAN

02. Nazwisko

KOWALSKI
04. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

03. Numer PESEL

80060112345
DANE CZŁONKA RODZINY, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE (nie wypełniaj jeśli oświadczenie dotyczy tylko Twoich dochodów)
Imię

Nazwisko

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

Numer PESEL

CZĘŚĆ I.
Oświadczam, że w roku kalendarzowym

2 0 1 8

(2) ja oraz członkowie mojej rodziny uzyskali dochód z tytułu:

6 0 0 0 0 0

1) alimenty na rzecz dziecka (imię i nazwisko dziecka/ci)…….....
2)

dochód z gospodarstwa rolnego………………………………………….

zł

gr

3)

…………………………………………………………………………………………….

zł

gr

4)

…………………………………………………………………………………………….

zł

gr

CZĘŚĆ II. Oświadczam, że w roku kalendarzowym

2 0 1 8

(2) powierzchnia gospodarstwa rolnego

mojego oraz członka mojej rodziny w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wyniosła:

1 2 2

POUCZENIE
W oświadczeniu należy wpisać następujące rodzaje dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych (§ 1 pkt 5 Uchwały Nr IX/170/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 r.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

alimenty na rzecz dzieci,
stypendia dla bezrobotnych;
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej:
podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, o którym mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(1)
(2)

Gdańsk, 03.06.2019 r.

Jan Kowalski

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
Wpisz rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny w przypadku ubiegania się o Gdański Bon Żłobkowy

