
OBJAŚNIENIA 

 

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do sposobu obliczenia miesięcznego 
dochodu – prosimy o kontakt, odpowiemy na pytania. 

 

Do osób pozostających z Zamawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym zaliczają się: 
1) małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie, 

2) rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka, 
3) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia, 
4) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
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, 

5) osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą 
się o dofinansowanie. 

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, 
dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko 
znajdujące się pod opieką prawną. 
 

W przypadku, gdy osoby tworzące gospodarstwo domowe uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego oraz 

dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się. 
 

Jeżeli członek gospodarstwa domowego rozlicza się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych

1, jego roczny dochód oblicza się następująco: za dochód uznaje się, po odliczeniu kwot alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o: 

1) koszty uzyskania przychodu, 

2) należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 

3) składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,  
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

zgodnie z poniższym diagramem: 
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 Chodzi o osoby, które: 

– rozliczają się na podstawie PiT-36, PiT-36L, PiT-37, PiT-38, PiT-39, PiT-CFC, 

–- uzyskują dochody z tytułu: umowa o pracę, umowa zlecenie, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich, 

wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych lub kontraktów menedżerskich, emerytura, renta, świadczenie 
lub zasiłek przedemerytalny, zasiłek macierzyński, chorobowy i inne wypłacane z ubezpieczenia społecznego, 
stypendium, należności z umowy aktywizacyjnej, pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana przy 
zastosowaniu skali podatkowej 18% lub 32%, pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana stawką 19%, 
przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane stawką 19%, 
sprzedaż akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, objecie akcji w spółkach mających osobowość 
prawną, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
sprzedaż gruntu, przychody uzyskiwane z zagranicy, przychody z zagranicznych spółek kontrolowanych i inne. 



w tym m.in. 

- z tytułu pracy, 

- emerytury 
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Jeżeli członek gospodarstwa domowego rozlicza się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  2, jego roczny dochód oblicza się 
następująco: wartość rocznego dochodu oblicza się następująco: 
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 Chodzi o osoby: 

Osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które mogą opłacać zryczałtowany podatek 
dochodowy w formie: 

-  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: PiT-28 (ryczałt); 
-  karty podatkowej PiT-16A, 

1) Osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o 
podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej, które mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
2) Osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, które 
mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
3) Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, które opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od 
przychodów osób duchownych. 



Polskiej „Monitor 

Polski” w 

terminie do 1 

sierpnia każdego 
roku. 

 

Jeżeli członek gospodarstwa domowego posiada gospodarstwo / gospodarstwa rolne, dochód z prowadzenia 

gospodarstwa rolnego stanowi iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na 
wskazanych zasadach

3) oraz stawki przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 
danym roku. 
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Jeżeli członek gospodarstwa domowego osiąga dochody inne niż podlegające opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
wartością rocznego dochodu jest dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie.  
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 Ustalając dochód uzyskany z prowadzenia gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego 

podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem: 
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

2. przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach wskazanych w pkt.1 powyżej, 
dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy; 
3. z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z 
gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 


