DO WYŁĄCZNEGO
UŻYTKU SĄDU

POUCZENIE O PRAWACH
Dot. Potrącania z Dochodu

ADRIGHT

JD-FM-71P Rev. 12-14
C.G.S. § 52-362, 15 U.S.C. § 1673

*ADRIGHT*
Sygnatura Akt
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1. Masz prawo do przedstawienia w sądzie wszystkich dowodów na to, dlaczego sąd nie powinien wydać nakazu
natychmiastowego potrącania owych pieniędzy z Twojej płacy lub dochodu.

im

.

Nazwa Sprawy

2. Nie cały Twój dochód może zostać zatrzymany. Jedyne pieniądze, które mogą zostać pobrane z Twojej płacy na rzecz alimentów
na dziecko, to te , które Ci pozostaną po zapłaceniu obowiązkowych federalnych, stanowych oraz lokalnych podatków od dochodu,
zatrudnienia, zwykłych składek emerytalnych, składek związkowych i opłat wstępnych, oraz składek na grupowe ubezpieczenie na
życie oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jedynie pewna część pozostałych pieniędzy może zostać potrącona. Osoby będące (albo nie)
na Twoim utrzymaniu, oraz zaległe płatności alimentacyjne, mogą mieć wpływ na wysokość potrącanej sumy.
Poniższa tabelka wykazuje jaka suma może zostać potrącona z Twojej płacy, po odjęciu pieniędzy na obowiązujące
federalne, stanowe oraz lokalne podatki od dochodu, zatrudnienia, zwykłych składek emerytalnych, składek związkowych i
opłat wstępnych, oraz składek na grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli masz Ź

Innego(-ą) małżonka(-ę)
oraz zalegasz Ź nie dłużej niż 12 tygodni wówczas 50% (połowa) Twojej płacy
z płatnościami alimentów Ź
może zostać potrącone
lub dziecko na utrzymaniu
na dziecko

Jeżeli masz Ź

oraz zalegasz Ź dłużej niż 12 tygodni z
Innego(-ą) małżonka(-ę)
płatnościami alimentów
lub dziecko na utrzymaniu
na dziecko

Jeżeli nie
maszŹ

innego(-j) małżonka(-i) lub oraz zalegasz Ź nie dłużej niż 12 tygodni wówczas 60% Twojej płacy może
z płatnościami alimentów Ź
zostać potrącone
dziecka na utrzymaniu
na dziecko

Jeżeli nie
masz Ź

innego(-ą) małżonka(-i)
oraz zalegasz Ź dłużej niż 12 tygodni z
płatnościami alimentów
lub dziecka na utrzymaniu
na dziecko

Ale Ź

w żadnym wypadku nie może Ci być pozostawionym do własnej dyspozycji mniej niż 85% pierwszych 145 USD, które
pozostaje Ci każdego tygodnia po uiszczeniu obowiązujących federalnych, stanowych oraz lokalnych podatków od
dochodu, zatrudnienia, zwykłych składek emerytalnych, składek związkowych i opłat wstępnych, oraz składek na
grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie zdrowotne.

wówczas 55% Twojej płacy może

Ź

zostać potrącone

wówczas 65% Twojej płacy może

Ź

zostać potrącone

3. Masz prawo poinformować sąd o tym, że z Twojej płacy potrącane są pieniądze na obowiązujące federalne, stanowe oraz
lokalne podatki od dochodu, zatrudnienia, zwykłe składki emerytalne, składki związkowe i opłaty wstępne, oraz składki na
grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie zdrowotne. Możesz również poinformować sąd o jakichkolwiek innych
stanowych lub federalnych zwolnieniach od podatku, związanych z nakazem na potrącanie od dochodu.
4. Suma, która zostanie odjęta od Twojej płacy lub dochodu, zostanie wyliczona przez osobę lub firmę która dokonuje Twoich
wypłat (Twojego pracodawcę) na podstawie informacji przekazanych przez sąd. Jeżeli uważasz, że nieodpowiednia suma
została potrącona z Twojego dochodu, wskutek niewłaściwych informacji przekazanych osobie lub firmie, która dokonuje
Twoich wypłat, i chcesz aby potrącana suma została zmieniona, musisz wnieść o rozprawę sądową.

5. Możesz również poprosić sąd o zmianę Twojego nakazu alimentacyjnego, lub powiedzieć sędziemu, że nie powinieneś(-naś)
mieć obowiązku płacenia alimentów na dziecko, składając wniosek w sądzie (skorzystaj z formularza JD-FM-174).
Poświadczam, że niniejszy dokument został mi przeczytany lub przeczytałem(-am) go w języku, który rozumiem.
Przekazano mi kopię niniejszego oświadczenia.
Podpis

Imię i Nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

Niniejszym oświadczam, że powyższy dokument został podpisany w mojej obecności.

Podpis/ Stanowisko Zawodowe

Imię i Nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

Zaznacz pole poniżej jeżeli strony wypełniły sekcję „Umowa” na stronie 2. Niniejszego formularza.
Sekcja "Umowa odnośnie tego, aby Nakaz Natychmiastowego Potrącania z Dochodu nie został wcielony ze Skutkiem
Natychmiastowym” wypełniona na stronie 2
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Porozumienie co do tego, aby Nakaz Natychmiastowego Potrącania z Dochodu nie został Wcielony ze
Skutkiem Natychmiastowym
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Niżej podpisane strony zgadzają się co do tego, aby Sąd nakazał warunkowe potrącanie z dochodu do wcielenia w
życie jedynie odnośnie zaległych płatności równych lub większych niż wartość zobowiązania dotyczącego 30 dni.

.

Sygnatura Akt

im

Nazwa Sprawy

Dłużnik(-czka)

Imię i nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

Wierzyciel(-ka)

Imię i nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

Inna Osoba

Imię i nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

Inna Osoba

Imię i nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

Świadek

Imię i nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

Świadek

Imię i nazwisko drukowanymi literami

Data podpisu

POWIADOMIENIE O ADA

N

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych
(ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA,
skontaktuj się z sekretarzem sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA, na
stronie www.jud.ct.gov/ADA.
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