Uzyskanie dochodu to pojawienie się (i posiadanie go co najmniej do chwili złożenia
wniosku) nowego źródła dochodu w trakcie roku bazowego (2018 r.) lub po nim (w 2019 r.),
spowodowane:











uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych,
zakończeniem urlopu wychowawczego,
uzyskaniem emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego,
rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej
wykonywania po okresie zawieszenia (podjętego w celu sprawowania opieki nad
chorym/niepełnosprawnym dzieckiem),
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem rolniczego zasiłku macierzyńskiego.

Nie jest uzyskaniem dochodu:
 podwyżka wynagrodzenia (jeśli nie było zmiany pracodawcy) /emerytury/renty,
 podjęcie pracy dorywczej w roku bieżącym (o ile zakończyła się przed złożeniem
wniosku),
 nabycie (zakup, otrzymanie w darowiźnie, odziedziczenie, wzięcie w dzierżawę, etc)
części lub całości gospodarstwa rolnego.

Dokumenty niezbędne przy zyskaniu dochodu
w roku bazowym (2018):
 dokument zawierający datę rozpoczęcia dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja
przyznająca świadczenie, etc.) oraz
 PIT 11 lub odpowiedni z roku bazowego (2018);

w roku bieżącym (2019):
 dokument zawierający datę rozpoczęcia dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja
przyznająca świadczenie etc.) oraz
 dokument z informacją o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc (zaświadczenie,
przelew bankowy, etc.).

Utrata dochodu to zanik źródła dochodu, które posiadało się w roku bazowym (2018),
spowodowany:













utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
utratą emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego,
wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem
jej wykonywania w celu sprawowania opieki nad chorym/niepełnosprawnym
dzieckiem,
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
utratą zasądzonych alimentów (lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w
związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
utratą świadczenia rodzicielskiego,
utratą rolniczego zasiłku macierzyńskiego.

Nie jest utratą dochodu:
 obniżenie wynagrodzenia (jeśli nie było zmiany pracodawcy)
/emerytury/renty,
 przebywanie na urlopie bezpłatnym
 zakończenie pracy dorywczej podjętej w trakcie roku bieżącego,
 zajęcie komornicze dochodu (inne niż bieżące alimenty)/spłata raty
kredytu/opłaty za mieszkanie,
 wyzbycie się (sprzedaż, darowizna, oddanie w dzierżawę, etc) części lub
całości gospodarstwa rolnego.

Dokumenty niezbędne przy utracie dochodu:
 PIT 11 lub odpowiedni z roku bazowego (2018) oraz
 dokument zawierający datę zakończenia dochodu (świadectwo pracy,
zaświadczenie od byłego pracodawcy/zleceniodawcy, decyzja, etc.).

Przepisy o utracie/uzyskaniu dochodów nie mają zastosowania w przypadku, kiedy w ciągu
3 miesięcy od dnia utraty dochodu nastąpiło uzyskanie dochodu u tego samego
pracodawcy (lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło).

