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OGŁOSZENIE
w sprawie niektórych zmian w ustalaniu dochodu/os.

Niniejszym zawiadamiam, że dnia 7 lipca 2017 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), ogłoszoną dnia
26 lipca 2017 roku i wchodzącą w życie dnia 1 sierpnia 2017 roku. Jedną z ustaw zmienianych
w ten sposób jest ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016
r. poz. 1518, z późn. zm.), na podstawie której – zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca
2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – Prawo o szkolnictwie wyższym ustalana jest wysokość dochodu/os. w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego.
Zmiany zostały dokonane w art. 3 pkt. 1 lit. b) Ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym dotychczas w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty
podatkowej dochód podatnika ustalany był na podstawie jego oświadczenia. Po nowelizacji z dnia
7 lipca 2017 roku w tych przypadkach dochód podatnika określa się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w oparciu o akty wykonawcze wydane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2017 roku (poz. 766) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wysokości
dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Na tej podstawie źródłem informacji o dochodzie uzyskanym z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu jest zaświadczenie Urzędu Skarbowego o uzyskanym w poprzednim roku przychodzie
i stawce podatkowej, a w przypadku działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej – zaświadczenie Urzędu Skarbowego o należnym w poprzedzającym roku rocznym podatku z takiej
działalności. Oznacza to, że dotychczasowe oświadczenia podatników w tej sprawie nie będą
przyjmowane.
Ustawodawca tą samą ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku do art. 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadził ust. 4c w następującym brzmieniu:
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Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności
gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu,
uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
Wprowadzony przepis ma konsekwencje dla ustalania dochodu/os. w rodzinie, bowiem w radykalny sposób zmienia sposób traktowania m.in. okresowo zawieranych umów-zleceń i przerw między
uzyskiwaniem dochodów z tytułu umów o pracę, umów-zleceń oraz umów o dzieło (krótsze od
trzech miesięcy przerwy w uzyskiwaniu dochodów z pracy u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy nie upoważniają do uznania dochodów z poszczególnych umów za utracone, a uznanie
utraty dochodu wymaga udokumentowania ponad trzymiesięcznej przerwy w uzyskiwaniu dochodu
z tego samego źródła (od tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy).
Informacje na powyższe tematy zostały zawarte w zaktualizowanym pliku PDF Informacje dla osób
ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy socjalnej (v. 20170913), udostępnionym w serwisie Uczelni, w Portalu studenta. Zachęcam do zapoznania się z treścią tego dokumentu, w którym zmiany zostały wyróżnione kolorem czcionki.

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
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