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         Pieczęć firmy                                                         Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

z tytułu zatrudnienia

 nazwa zakładu pracy -………………………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko pracownika - ……………………………………………………………………………………………………………. 

data podjęcia zatrudnienia - ………………………………………………………………………………………………………………

forma zatrudnienia - …………………………………………………………………………………………………………………………..

elementy wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu 
tj. za miesiąc ………………………………:  

- dochód brutto * - ……………………………………….

- należny podatek dochodowy od osób fizycznych - ……………………………………….

- składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu - ……………………….

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%) - ………………………………

- Pracownik otrzymuje/nie otrzymuje diety w związku z zatrudnieniem (należy wykreślić niewłaściwe).

-  Kwota  diet**  wypłaconych  za  miesiąc  następujący  po  miesiącu,  w  którym  nastąpiło  uzyskanie
dochodu tj. za miesiąc ……………….……: ……………………

 ……….…………..…………………………………………………..
                                                                                             (Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia) 

*)  Przychód  pomniejszony  o  koszty  uzyskania  przychodu,  bez  pomniejszania  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  i
zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy. 

**) W przypadku,  gdy  w/wymienionemu  w związku  z  zatrudnieniem w Państwa  firmie  są  wypłacane należności  ze
stosunku pracy lub stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  z
tytułu diet określonych w  § 13-14 Rozporządzenia  z  dnia  29 stycznia  2013 r.  w sprawie należności  przysługujących
pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej  lub samorządowej  jednostce  sfery budżetowej  z  tytułu  podróży służbowej
przysługujących  na podstawie  § 2 pkt  1  cyt.  rozporządzenia,  w związku z  czasowym przebywaniem za granicą należy
również podać kwotę diet wypłacony za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Kwota
powinna obejmować łączną wysokość otrzymanych diet  w     wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży
zagranicznych wynikających z ww. rozporządzenia, które zgodnie z art. 21. Ust. 1 pkt. 16  Ustawy o podatku dochodowym
od osób  fizycznych  są  zwolnione  od  podatku. Oznacza  to,  że  wypłacone  diety w części  stanowiącej  nadwyżkę  ponad
ryczałtowe kwoty diet ustalone w ww. rozporządzeniu nie uwzględnia się. Ponadto w kwocie tej nie należy uwzględniać
wypłaconych zwrotów kosztów obejmujących zgodnie  z  §  2 pkt  2  cyt.  rozporządzenia  przejazdów,  dojazdów środkami
komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez
pracodawców odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Ponadto, należy również podać walutę w jakie wypłacono diety.


