Warszawa, dn. 1 marca 2018 r.

Szanowni Państwo.

Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Przymierza Rodzin, dążąc zgodnie ze swoją misją do
zapewnienie Rodzinom wsparcia w wychowaniu i edukacji dzieci, od wielu lat realizują dla swoich
Uczniów oraz ich Rodzin programy stypendialne o charakterze socjalnym i motywacyjnym, w
zależności od własnych możliwości finansowych i organizacyjnych.
Dyrekcje poszczególnych Szkół oraz Zarząd Przymierza Rodzin dokładają wszelkich starań, aby
wsparcie materialne zapewniane przez Szkoły adresowane było do uczniów o wybitnych
osiągnięciach oraz Rodzin w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, przy zachowaniu największej
możliwej efektywności, ale z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Tym samym z dniem
1 marca 2018 r. we wszystkich Szkołach Przymierza Rodzin wdrożone zostały ujednolicone zasady
księgowania i rozliczania świadczeń stypendialnych przyznawanych Uczniom, przy zachowaniu pełnej
autonomii poszczególnych Szkół w zakresie stosowanych kryteriów, wielkości pomocy oraz procedur
związanych z udzielaniem poszczególnych rodzajów stypendiów.
W związku z powyższym pragniemy poinformować, że począwszy od II semestru roku
szkolnego 2017/2018 przyznawane indywidualnie świadczenia z tytułu udzielanych przez Szkoły
Przymierza Rodzin stypendiów o charakterze socjalnym, w postaci obniżonej kwoty lub rezygnacji z
pobierania czesnego lub innych opłat związanych z nauką w Szkole lub uczestnictwem w
organizowanych przez Szkołę zajęciach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości w roku
podatkowym (kalendarzowym) 3.800 zł na jedno dziecko. W przypadku przekroczenia tej wartości,
Szkoła wykonując obowiązki płatnika podatku dochodowego, pobierać będzie od kwoty przyznanego
stypendium należną zaliczkę na podatek dochodowy, której potrącenie wpływać będzie na wysokość
otrzymywanego przez ucznia stypendium. Po zakończeniu roku podatkowego otrzymają Państwo od
Szkoły informacje podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego z tego tytułu przez każde z dzieci
oraz kwoty potrąconych przez Szkołę zaliczek na podatek dochodowy (PIT-8C). Dochody te podlegają
rozliczeniu w deklaracji PIT-37 składanej przez Rodziców w imieniu Ucznia do końca kwietnia
następnego roku. Uwaga, dochodów dzieci ze stypendiów nie łączy się z dochodami Rodziców.
W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, wszelkich niezbędnych informacji udzielą
Państwu Dyrektorzy Szkół Przymierza Rodzin oraz Księgowi.
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