Sida 1 av 2

Näin täytät tulotiedustelun
1. Henkilötiedot

Tähän täytät omat/molempien henkilötiedot. Jos
puolisot/avopuolisot/rekisteröidyn parisuhteen osapuolet saavat
kumpikin toimenpiteitä, kummankin on palautettava oma lomake.
2. Siviilisääty

Tähän täytät siviilisäätysi.
3. Alaikäiset lapset

Tähän merkitset, mikäli sinulla on lapsesi/lastesi jaettu huoltajuus ja
kuinka suuren osan ajasta lapsi/lapset asuvat sinun luonasi. Ilmoita myös
kuinka paljon maksat/saat elatusavustusta tai elatustukea. Tilanpuutteessa
jatka kohdassa Lisätiedot.
4. Tulot

Tulojen tilitys
Voit rastittaa tämän ruudun jos haluat tilittää tulosi/menosi.
Yleinen eläke, leskeneläke, asuntolisä/asuntoavustus, aktivointikorvaus,
sairauspäiväraha, sairauskorvaus ja hoitoavustus, elinkorko
Vakuutuskassasta/Eläkevirastosta noudamme oman tietojärjestelmämme
kautta.
Tulot ennen veroja:
Virkaeläke: alleviivaa kyseinen eläke. Muut eläkkeet: erittele mitkä.
Muut tulot: erittele millainen tulo on kyseessä ja onko se veronalainen vai ei.
Kuntoutuskorvausta ei ilmoiteta.
Pääomakorot, osingot rahastoista/osakkeista/obligaatioista jne. on
ilmoitettava kr/vuosi ennen veroja edellisvuodelta. Vakiotuloja ei ilmoiteta.
Ulkomaaneläke tulee ilmoittaa ruotsin kruunuina/kuukausi verojen
jälkeen. Asunnosta saadut vuokratulot verojen jälkeen.
Kuluvan vuoden enimmäismaksu
Voit rastittaa tämän ruudun mikäli et halua tilittää tulojasi tai uskot joka tapauksessa
joutuvasi maksamaan enimmäismaksun kuluvana vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että
valitset maksaa enimmäismaksun saamastasi avusta. Maksusta ei tehdä tuloharkintaa.
Täytä ainoastaan lomakkeen kohdat 1, 2 ja 9, sekä rastita kohdassa 4 ”Valitsen
enimmäismaksun vuonna 2017”.
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Enimmäismaksu toistaiseksi
Tämän ruudun rastittaminen merkitsee, että valitset maksaa enimmäismaksun
saamistasi tukitoimenpiteistä toistaiseksi eikä sinun tarvitse palauttaa tulotiedustelua
meille joka vuosi. Teet tämän valinnan vain kerran, eikä maksusta tehdä tuloharkintaa.
Saat kuitenkin joka vuosi mahdollisuuden (tulotiedustelulomakkeella) muuttaa mieltäsi
ja teettää tuloharkinnan. Täytä ainoastaan lomakkeen kohdat 1, 2, 9, sekä rastita
kohdassa 4 ”Valitsen enimmäismaksun toistaiseksi”.
5. Asuntokustannukset

Täytä tähän asuntokustannukset. Ilmoita koko yhteinen asuntokustannus.
Molempien eri osoitteissa asuvien puolisoiden/avopuolisoiden/rekisteröidyn
parisuhteen osapuolten asuntokustannukset pitää ilmoittaa.
Vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon ja rivitaloasunnon lämpö-, vesi/viemärikustannukset tulee sisällyttää vuokraan/maksuun. Jos taloussähkö sisältyy
sähkökustannukseesi, ilmoita tämä kohdassa Lisätiedot.
Asumisoikeus- ja rivitaloasunnon mahdolliset asuntolainan korkokustannukset on myös
ilmoitettava.
Omakotitalosta on ilmoitettava pinta-ala, verotusarvo ja mahdolliset asuntolainan
korkokustannukset.
Ilmoita maanviljelyskiinteistöstä asunnon pinta-ala, verotusarvo ja mahdolliset
korkokustannukset asunnosta.
6. Muut lisäkustannukset

Täytä tähän pysyvät lisäkustannukset.
Jos sinulla on muita korkeita kustannuksia, esimerkiksi kustannuksia työmatkoista tai
uskotusta miehestä, voit saada suuremman toimeentulovarauksen. Näiden kustannusten
tulee olla pysyviä vähintään 6 kuukauden ajan ja ylittää 300 kr/kk. Poikkeus:
Kustannukset uskotusta miehestäsi antavat aina korkeamman toimeentulovarauksen
summasta riippumatta.
7. Muu vastaanottaja

Täytä tähän, mikäli maksupäätös tai lasku menee jollekin muulle, esimerkiksi uskotulle
miehelle tai omaiselle.
Yhteislasku: jos te puolisoina/avopuolisoina/rekisteröidyn parisuhteen osapuolina
haluatte saada kaikki koottuna yhteen laskuun.
8. Lisätiedot

Tässä voit antaa halutessasi lisätietoja tuloistasi/kuluistasi.
9. Allekirjoitus

Täytä päivämäärä ja allekirjoita lomake. Vaihtoehtoisesti tähän tulee omaisen /uskotun
miehen allekirjoitus ja tämän puhelinnumero.

TULOTIEDUSTELU 2017
Maksunkäsittelijä
Puh. 0501-75 65 50, 75 65 51

Tietoja hoito- ja hoivamaksujen sekä
sosiaalipsykiatrian maksujen määräämiseksi

1. Henkilötiedot
Hakija (sukunimi, etunimi)

Henkilötunnus

Puoliso/avopuoliso/rekisteröidyn parisuhteen osapuoli (sukunimi, etunimi)

Henkilötunnus

Osoite

Postinumero

Puhelin

Matkapuhelin

Paikkakunta

2. Siviilisääty
Naimaton
Avoliitossa
Avoliitossa, mutta eri osoitteessa asuva

Naimisissa/rekisteröidyssä parisuhteessa
Naimisissa/rekisteröidyssä parisuhteessa, mutta eri osoitteessa asuva

3. Alaikäiset lapset – jos tilaa ei ole riittävästi, jatka otsikon Lisätiedot alle.
Lapsi/lapset asuu/asuvat minun luonani kaikkina viikonpäivinä.
Maksan elatusapua: …………………… kr/kk

Minulla on jaettu huoltajuus ja lapsi/lapset asuvat luonani:
………… päivää/viikko.
Saan elatustukea: …………………….kr/kk

4. Tulot
Valitsen:

Tulotilityksen

Enimmäismaksun vuonna 2017

Tulot ennen veroja

Enimmäismaksun toistaiseksi

Hakija (ennen veroja)

Puoliso/avopuol./rek.paris.osap.(ennen veroja)

Yleinen eläke Eläkevirastosta

Noudetaan tietojärjestelmästä

Noudetaan tietojärjestelmästä

Leskeneläke

Noudetaan tietojärjestelmästä

Noudetaan tietojärjestelmästä

Virkaeläke SPV/KPA (alleviivaa)

Työsuhde-eläkkeet AMF/Alecta (alleviivaa)

Muut eläkkeet (erittele mitä)

kr/kk

kr/kk

kr/kk

kr/kk

kr/kk

kr/kk

Asuntolisä/asuntoavustus

Noudetaan tietojärjestelmästä

Noudetaan tietojärjestelmästä

Aktivointikorvaus, sairauspäiväraha,
sairauskorvaus, hoitoavustus, elinkorko

Noudetaan tietojärjestelmästä

Noudetaan tietojärjestelmästä

Muut tulot (alleviivaa) Ansiotulo,
työttömyyskassa, elatusapu, elatustuki,
aktivointituki, opintotuki, vanhempainraha.
Pääoman vuosikorko 2016
Osingot rahastoista, osakkeista,
obligaatioista jne. vuonna 2016
(ei vakiotuloja)

Eläke ulkomailta (ruotsin kruunuina),
asunnon vuokraus

kr/kk

kr/kk
kr/kk

kr/år

kr/år

kr/år

kr/år

kr/kk verojen jälkeen

kr/kk verojen jälkeen

5. Asuntokustannukset - mikäli puolisot/avopuolisot/ rek.paris.osap. asuvat eri osoitteissa, on molempien asumiskustannukset täytettävä
Vuokra-asunto
Vuokra/maksu kuukaudessa

Asumisoikeusasunto / rivitalo/ omistusrivitalo
Vuokra/maksu kuukaudessa

Asuntolainan korkokustannukset kr/vuosi

Omakotitalo
Asuntopinta-ala

Verotusarvo

Asuntolainan korkokustannukset kr/vuosi

Maanviljelyskiinteistö (ilmoita ainoastaan asunnon tiedot)
Asuntopinta-ala

Verotusarvo

Asuntolainan korkokustannukset kr/vuosi

Erityisasunto / senioriasunto / ryhmäasunto
Vuokra kuukaudessa

6. Muut lisäkustannukset
Jos sinulla on muita korkeita kustannuksia, voit saada suuremman toimeentulovarauksen. Esimerkiksi kustannukset
työmatkoista tai uskotusta miehestä. Näiden kustannusten tulee olla pysyviä vähintään 6 kuukauden ajan ja ylittää 300
kr/kk.
Poikkeus: Kustannukset uskotusta miehestäsi antavat aina korkeamman toimeentulovarauksen summasta riippumatta.
Uskottu mies kr/kk

7. Muu vastaanottaja

Hakijan työmatkat kr/kk

maksupäätös

lasku

Muut kulut kr /kk

Yhteislasku
Puolisot/avopuolisot/rek. parisuht. osap.

Sukunimi, etunimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

Matkapuhelin

Paikkakunta

8. Lisätiedot

9. Allekirjoitus
Vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että tiedot ovat oikeat ja täydelliset.
Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa muuttuneista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa maksuni suuruuteen.
Hakijan allekirjoitus

Päivämäärä

Tulotiedustelun täyttämisessä auttaneen henkilön allekirjoitus

Päivämäärä

Puhelin

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Att: Avgiftshandläggare
Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
Biståndsavdelningen
542 86 Mariestad

Mariestadin kunta
Avustusosasto
Drottninggatan 1, 4. kerros
Mariestad
Aukioloajat: ma-pe 9-12, 13-15

(Sekä kaupungintalossa että käyntiosoitteessa on postilaatikko).

