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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Komu przysługują świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone
od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem),
jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do
ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat
pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych
alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku
o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik
sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za
granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia
z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego
właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność
egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Dochód uprawniający do świadczeń
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w
rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Na dochód ten składają się następujące składniki:
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· 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 (np. stypendia
otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą
wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
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