Näin täytät tulotiedustelun
1. Henkilötiedot
Tähän täytät omat/molempien henkilötiedot.
Mikäli avo-/avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on omia suorituksia, tulee heidän palauttaa
oma lomake.
2. Siviilisääty
Täytä tähän 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 elatusmaksua tai elatusapua. Tilanpuutteessa
jatka kohdassa Lisätiedot.
4. Tulot

Ohjeet, kohta 4. Tulot
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
Tulojen tilitys
Voit rastittaa tämän ruudun ja tilittää tulosi/menosi.
Tarkemmat ohjeet löydät tämän kirjeen takasivulta.
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, rastita tarvittaessa ruutu 4:
Valitsen Enimmäismaksun vuodelle 2018 ja täytä kohta 9.
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, rastita tarvittaessa kohta 4: Valitsen
Enimmäismaksun toistaiseksi ja täytä kohta 9.
Tulojen tilitys
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.

5. Asuntokustannukset
Täytä tähän asumismuotosi sekä ilmoita asumis-/vuokrakustannukset. Ilmoita yhteinen asumiskustannuksenne
kokonaan.
Molempien eri osoitteissa asuvien avo-/puolisoiden/rekisteröidyn parisuhteen osapuolten asuntokustannukset pitää
ilmoittaa.
Mikäli taloussähkö sisältyy sähkökustannukseesi, ilmoita tämä kohdassa Lisätiedot.
Vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon ja rivitaloasunnon lämpö-, vesi-/viemärikustannukset tulee sisältyä
vuokraan/maksuun.
Asumisoikeus- ja rivitaloasunnon mahdolliset asuntolainan korkokustannukset on myös ilmoitettava (ilmoita
ainoastaan asuntolaina).
Omakotitalosta on ilmoitettava mahdolliset asuntolainan korkokustannukset (ilmoita ainoastaan asuntolaina)
Ilmoita maanviljelyskiinteistöstä mahdolliset korkokustannukset asunnosta (ilmoita ainoastaan asuntolaina).
6. Muut lisäkustannukset
Täytä tähän pysyvät lisäkustannukset.
Näiden kustannusten tulee olla pysyviä vähintään 6 kuukauden ajan ja ylittää 300 kr/kk. Poikkeus: Kustannukset
uskotusta miehestä/edunvalvojasta antavat aina korkeamman toimeentulovarauksen summasta riippumatta.
7. Muut valinnat
Toinen vastaanottaja: Täytä tähän, mikäli maksupäätös tai lasku menee jollekin muulle, esimerkiksi uskotulle
miehelle tai omaiselle.
Yhteislasku: jos te avo-/puolisoina/rekisteröidyn parisuhteen osapuolina haluatte saada kaikki koottuna yhteen
laskuun.
Suoraveloitus: Hakemus lähetetään kotiin.
8. Lisätiedot
Tässä voit antaa halutessasi lisätietoja tuloistasi/kuluistasi.
9. Allekirjoitus
Täytä päivämäärä ja allekirjoita lomake. Vaihtoehtoisesti tähän tulee omaisen /uskotun miehen/edunvalvojan
allekirjoitus ja puhelinnumero. Täyttäessäsi tulotiedustelun hyväksyt samalla tulotietojesi noutamisen
Vakuutuskassasta/Eläkevirastosta.

