UTRATA DOCHODU
Utrata dochodu spowodowana:

Dokument potwierdzający datę utraty*

Dokument potwierdzający wysokość
dochodu utraconego

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia
urlopu wychowawczego

PIT-11 od pracodawcy za 2014r. lub zaświadczenie
pracodawcy

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych,

Decyzja PUP (ściągamy sami)

PIT-11 z PUP za 2014

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Świadectwo pracy, umowa, zaświadczenie

PIT-11 od pracodawcy, zleceniodawcy etc. za 2014

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury
lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

Decyzja ZUS

PIT wystawiony przez ZUS za 2014

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności
gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w
rozumieniu
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej

Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG)
potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie
działalności

Oświadczenie przedsiębiorcy o formie
opodatkowania (zasady ogólne czy ryczałt) oraz o
wysokości dochodu, ew. PIT

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Zaświadczenie ZUS

PIT wystawiony przez ZUS za 2014

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych
wypłacanych w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów w związku ze
śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń
alimentacyjnych,

Akt zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji

W zależności od źródła:
 kopie przekazów/przelewów
 zaświadczenie od komornika o wysokości
wyegzekwowanych świadczeń
 oświadczenie w przypadku alimentów
spełnianych dobrowolnie do rąk wierzycielki

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

nie dotyczy roku 2014

XXXXX

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

Decyzja KRUS

PIT wystawiony przez KRUS za 2014

Utrata dochodu spowodowana:

Dokument potwierdzający datę utraty*

Dokument potwierdzający wysokość
dochodu utraconego

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w
art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
z późn. zm.4));

Decyzja uczelni

zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium w
2014r.

*w przypadku braku wymaganego dokumentu dopuszczalne jest przyjęcie oświadczenie osoby, której utrata dotyczy

