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 Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w
rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo
do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września  2009 r. brany jest pod
uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. Na dochód ten składają się
następujące składniki:

    -  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

   
    -  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne,
    -  inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych
enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia
otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci). W odróżnieniu od
ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza
się kwot zaliczek alimentacyjnych otrzymanych w 2007 r.

  

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na
podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni
gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa
uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego
została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym. W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2007 (czyli
rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, na rozpoczynający się od 1 października 2008r. okres świadczeniowy),
zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS-u do 23 września 2008 roku. W przypadku, gdy rodzina
lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze
dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

       Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę
dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku 2007, przez 12, czyli przez
liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.
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 W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
na zasadach ogólnych, wysokość uzyskanego dochodu należy udokumentować
zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2007. Brany jest pod uwagę
dochód netto, czyli przychód wykazany w zaświadczeniu z US, pomniejszony o koszty
uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustalając prawo do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 
2008 r. do dnia 30 września 2009 r. i od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września  2010
r., do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek
alimentacyjnych.

 2 / 2


