
......................................., dnia ……………………………………… 
                    (miejscowość)                                               ( data)  

 
………………………………………………….. 
                        (imię, nazwisko) 

…………………………………………………… 
                                 (adres) 

……………………………………………………. 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Działając na podstawie art. 90 n ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty                     

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oświadczam, że miesięczne dochody z prowadzonej przeze 

mnie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach                       

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne                               

w miesiącu …………. 20… r. wyniosły …………………… zł netto.  

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



......................................., dnia ……………………………………… 
                     (miejscowość)                                               ( data)  

 
………………………………………………….. 
                        (imię, nazwisko) 

…………………………………………………… 
                                 (adres) 

……………………………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając na podstawie art. 90 n ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty                     

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność 

gospodarczą (proszę zaznaczyć odpowiednią pozycję): 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach                       

o podatku dochodowym od osób fizycznych*; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym                           

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne**, dochód netto w miesiącu …………. 

20… r. wyniósł …………………… zł. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

*W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód 
przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem 
należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie 
zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów.  

   Dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym 
złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie 
prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku pro-wadzenia działalności opodatkowanej 
na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:  
1) przychodu;  
2) kosztów uzyskania przychodu;  
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;  
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;  
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;  
6) należnego podatku;  
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 
 

**W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w 
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za 
dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach 
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 
 

……………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 


