TULOTIETOLOMAKE
Palautus allekirjoitettuna 2 viikon kuluessa hoidon
alkamisesta osoitteeseen:
Kirkkotie 17, 86600 HAAPAVESI

Kotihoidon kuukausimaksua varten
Palveluseteliä varten

ASIAKKAAN TIEDOT

PUOLISON/AVOPUOLISON TIEDOT

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

puh.numero

Henkilötunnus

puh. numero

Asioidenhoitajan/edunvalvojan nimi ja yhteystiedot:

BRUTTOTULOT KUUKAUDESSA = tulot, joista ei ole vähennetty veroja
(Huom. täyttöohjeet seuraavalla sivulla)
Asiakas/ bruttotulot/kk
Ansiotulot
Kansaneläke
Eläkettä saavan hoitotuki
Takuueläke
Veteraanilisä
Ylimääräinen rintamalisä
Työeläke
MAKSAVA LAITOS
ILMOITETTAVA
Työeläke
MAKSAVA LAITOS
ILMOITETTAVA
Perhe-eläke
MAKSAVA LAITOS
ILMOITETTAVA
Korkotulot talletuksista tai
säästöistä
PANKKI ILMOITETTAVA
Osinkotulot, mistä:
Vuokratulot huoneistosta tai
kiinteistöstä vähennettynä
yhtiövastikkeella ja kiinteistön
hoitokuluilla
Muut tulot, mistä:

Puoliso/ bruttotulot/kk

Metsätulo:
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) mukainen metsän keskimääräinen
vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot.
Metsämaan sijaintikunta, pinta-ala (hehtaaria) ja metsätalouden korot:
* Kunkin metsäalan kohdalle merkitään, onko se asiakkaan vai puolison.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Vähennyksiksi esitettävät menot:
Asiakas

Puoliso

Holhouspalkkio/edunvalvontameno
€/kk
Elatusapu €/kk
Muut menot €/kk

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. Lomakkeen käsittelijällä on
oikeus tarkistaa tiedot verottajalta ja maksavilta laitoksilta. Kansaneläkelaitokselta eläketiedot tarkistetaan
teknisen käyttöyhteyden avulla.
Paikka ja aika ___________________

_______

/ _______

20______

_________________________________________________

Allekirjoitus
Liitteitä ________ kpl
Bruttotulot kuukaudessa:

Kotihoidon kuukausimaksua varten on ilmoitettava BRUTTOTULOT.
Bruttotuloilla tarkoitetaan tuloja, joista ennakonpidätystä ei ole vielä suoritettu.

Huomioon otettavat tulot:

Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat,
otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen
kuukausitulo (asetus 912/9.10.1992 § 27).

Tulotietojen yhteyteen on ilmoitettava maksava laitos tai tulojen lähde.
Tulot, joita ei oteta
huomioon:

Lapsilisä, lapsen hoitotuki, asumistuki, vammaistuki,
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut,
sotilasavustus, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää,
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä
perhehoidon kustannusten korvauksia (asetus 912/92 § 29).

Maksun määrääminen:

Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin
tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti
muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa
muutetaan. Jos maksuluokan tai maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti
perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan
maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (asetus 912/92 § 31).
Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta henkilötietoja asiakkaan
suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten (laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista).

