Tuloselvityslomake lapsiperheiden
kotipalvelun asiakasmaksun tai
palvelusetelin arvon määräämistä varten
Päivämäärä

Henkilötiedot

/

20

Viranhaltija täyttää: Tuloselvityksen viimeinen palautuspäivämäärä

Asiakas

Sukunimi

Puoliso

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Etunimet

Henkilötunnus

/

20

Muut perheen tiedot
Osoite

Alaikäisten lasten lukumäärä

Puhelinnumerot

Täytetyn tuloselvityslomakkeen mukana tulee toimittaa tuloja koskevat päätökset, sopimukset ja tositteet.

Tulotiedot

Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina
otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Ilmoittakaa
tämänhetkiset bruttotulot eriteltynä.

Asiakkaan
bruttotulot
euroa/kk

Avio-/avopuolison
bruttotulot
euroa/kk

Ansiotulot
Brutto/kk +5,00 % lomaraha kuukautta kohti
Liitteeksi: palkkalaskelma tai työnantajan palkkatodistus

Liike- ja ammatti- sekä maatilatalouden tulot:
Osakeyhtiön osakas: palkkatulo ja liitteeksi tilitoimistonne palkkalaskelma
TMI, AY, KY: Yksityisotot: oma ilmoitus keskimäärin euroa kuukaudessa 2020
Starttirahatulo: liitteeksi tuloslaskelma ja tase ja starttirahapäätös
Kaikilta yrittäjiltä liitteeksi täytetty yrittäjän tuloselvityslomake

Pääomatulot: Esim. vuokratulot, korko-, osinko- ja muut sijoitustuotot esim.
säästövakuutustulot, joista rahoituslaitoksen tosite liitteeksi, muu pääomatulo, mikä?
Luontaisedut: mm. autoetu, puhelinetu, asuntoetu, ravintoetu, muu mikä?
Sosiaalietuudet
Esim. Eläketulot (Kela, Työeläke, Ulkomaan eläkkeet) sairauspäiväraha, työttömyys- tai
äitiyspäiväraha, kuntoutusraha, koulutustuki, perhe-eläke, muu mikä?
Liitteeksi: eläkepäätökset, Työttömyyskassan maksuilmoitus päivärahasta

Lapsen tulot
Perhe-eläke, Elatusapu, Elatustuki, muu mikä?
Liitteeksi: perhe-eläkepäätös ja kopio elatusapusopimuksesta tai oikeuden päätöksestä

Tuloista tehtävät vähennykset
Alaikäiselle suoritettu elatusapu euroa/kk (jäljennös sopimuksesta tai oikeuden päätöksestä
sekä maksutositteet) Suoritettu rahasyytinki euroa/kk (maksutosite)
Vakuutan tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Viranomaisella on oikeus saada ja tarkistaa asiakkaan taloudellista asemaa
koskevat tiedot muun muassa valtion ja kunnan viranomaiselta, kansaneläkelaitokselta, eläkevakuutus- ja rahalaitokselta sekä
työnantajalta siten kuin asiakasmaksulain 14 a §:n säädetään.
Annan suostumukseni tulotietojeni tarkastamiseen Tulorekisteristä (Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018 ja 176/2019).
En halua antaa tulotietojani, jolloin maksu määrätään ylimmän maksuluokan mukaan.

Allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus, nimen selvennys ja puhelinnumero (lisätietojen antaja)

Toimittakaa lomake täytettynä ja liitteet viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun palvelu teille myönnettiin.
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