Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 114)
Czym jest dochód rodziny?
Dochód rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych to przeciętny miesięczny dochód członków
rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – w przypadku korzystania z zasiłku
rodzinnego wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu ww.
świadczeń; rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (lipiec,
sierpień) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie)
wniosek o to świadczenie.
Obecny okres zasiłkowy traw od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. czyli rok kalendarzowy
poprzedzający okres zasiłkowy to 2013 r.
Kto tworzy rodzinę ?
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: „Rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni
dzieci oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok
życia legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tąniepełnosprawnością
rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.
Czyje dochody brane są po uwagę?
Przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się dochód:

•

małżonków,

•

rodziców dzieci,

•

opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku
życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne.

Do członków rodziny nie zalicza się:

•

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

•

dziecka pozostającego w związku małżeńskim,

•

pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Jakie dochody są sumowane?
Dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz
innych osób są:
▪

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, 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,

▪

deklarowany w oświadczeniu dochód działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne,

▪

inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych np.: alimenty otrzymywane na dzieci.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się: świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko.

Dokumentowanie dochodu:
Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów spełniających
kryterium dochodowe należy dołączyć:
−

w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wystarczy
przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu świadczenia,

lub
−

rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (lipiec,
sierpień) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

lub
−

tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości
dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w
sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3),

−

a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o
wysokości dochodów.
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