
..................................... dnia ...................... 
                                                                                miejscowość 

.................................. 
           pieczątka firmowa 

Z  A  Ś  W   I A  D  C  Z  E  N  I  E 

 
Zaświadcza się, że Pan/i .................................................................... zamieszkały/ła   ........................................................................ 
na stanowisku ................................. osiągnął/nęła w okresie pełnych trzech  miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia 

wniosku o dodatek mieszkaniowy następujący dochód: 

 

Miesiąc 

 

Przychód 

Koszty uzyskania 

przychodu 

Składki na ubezp. emerytalne, 

rentowe i chorobowe 

 

DOCHÓD BRUTTO 

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

 

      Razem(słownie)............................................................................................................... ......................... 

 

 

                                                                                                                       ................................................. 
                                                                                                                                                                  Pieczątka i podpis 

     UWAGA 

  Zgodnie z art.3 pkt.3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Z 2013 r. poz.966 zpóź. zm.)” Za 

dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń  pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz 

dodatku mieszkaniowego i energetycznego”. 
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