
 .................................................................................................  
                                                                                                                                                                                                             (miejscowość i data) 

 

 ..............................................................................................................................   

 (imię i nazwisko pracownika)  

 

 

 ..............................................................................................................................  

 (adres pracownika) 

 

 ...............................................................................................................................  

(oznaczenie pracodawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku. O którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tzw. „ulga dla rodzin”) 

 

 

 

Informuję o tym, że: 

- spełniam warunki do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

- z uwagi na powyższe wnioskuję o uwzględnienie przy poborze zaliczek podatkowych zwolnienia z 
podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. 

 

Jednocześnie: 

- zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia płatnika o każdej zmianie stanu faktycznego wy-
nikającego z ww. oświadczenia; 

- jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

- mam świadomość, iż powyższa klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 
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 (podpis pracownika) 

 
 

 
Podstawa prawna 
Art. 21 1 . Wolne od podatku dochodowego są: 
153) przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte: 
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,  
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,  
c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 
30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych  
– który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał 
władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny 
zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – 
wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 
44–48; 


