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Välfärd Gävle - Tulokysely

Päivämäärä: ___________
Kysyttävää?
Gävle kommun
Välfärd Gävle
Telefon 026-17 80 00
gavle.kommun@gavle.se

Läheteään osoitteeseen:
Gävle kommun
Välfärd Gävle
Box 825
801 30 GÄVLE

Vastaava viranomainen: hoivalautakunta.

Henkilötiedot

Avio-/avopuoliso/rekisteröity kumppani

Henkilönumero

Henkilönumero

Etu- ja sukunimi

Etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Asunnossa asuvien yli 19-vuotiaiden määrä

Antal personer under 19 år i bostaden

henkilöä

henkilöä

Syntyneet vuosina:

Jätän tulotiedot ilmoittamatta. Hyväksyn siten voimassa olevan enimmäistaksan minulle myönnetyille
tukitoimille. Jos rastitat tämän ruudun, sinun tarvitsee täyttää vain omat ja mahdollisen avio-/avopuolisosi/
rekisteröidyn kumppanisi henkilötiedot sekä tiedot kohtiin Laskun ja maksupäätöksen vastaanottaja ja
Allekirjoitus sivun 2 alareunassa.
Minä saan/me saamme toimeentulotukea sosiaalipalvelusta. Oheista normilaskelma.
Jos normilaskelmaa ei oheisteta, voidaan tiedot hankkia sosiaalipalvelusta.
Mikäli sinä saat/te saatte toimeentulotukea, sinun ei tarvitse antaa mitään tulotietoja eikä asumiskustan
nustietoja.
Huom! Eläkevirastolta saatuja tuloja (takuueläke, lisäeläke, tuloeläke, rahastoeläke, leskeneläke ja vanhusten toimeentulotuki) ja Vakuutuskassalta saatuja tuloja (sairauskorvaus ja aktivointikorvaus) ei tarvitse ilmoittaa tällä lomakkeella, koska Gävlen kunta hankkii ne tiedot asianomaisilta viranomaisilta.
Ajankohtaiset tulot ennen veroa (bruttotulot) kuukaudessa

Omat tulot

Avio-/avopuoliso/
rekisteröity
kumppani

kr/kk

kr/kk

Ulkomaan eläkkeen verotus

Ruotsissa

Muussa maassa

kr/kk

kr/kk

Elinkorko

Verollinen

Ei verollinen

kr/kk

kr/kk

Ansiotulot (esim. sairauspäiväraha tai työtulot)

kr/kk

kr/kk

Elinkeinotulot

kr/kk

kr/kk

Asuntoavustus

kr/kk

kr/kk

Laskelma tuloharkintaiselle maksulle voidaan tehdä aikaisintaan siitä kuukaudesta alkaen, jolloin kunta sai täytetyn
lomakkeen. Siihen saakka asiassa ei ole tehty tuloharkintaa ja hakijalta peritään voimassa olevan taksan mukainen
maksu.
Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Muista oheistaa kopio viimeisimmästä verotuspäätöksestäsi, jos sinulla on pääomatuloja.

Asumiskustannus
Vuokraoikeusasunto – Oheista kopio vuokralaskusta
Vuokra kr/kk

Asuinpinta-ala, m2

Sisältyykö taloussähkö vuokraan?

Kyllä

Ei

Asumisoikeusasunto – Oheista kopio vuokralaskusta
Maksu kr/kk

Laina kruunuina, oheista kopio
lainanmaksuilmoituksesta

Sisältyykö taloussähkö vuokraan?

Laina kruunuina, oheista kopio
lainanmaksuilmoituksesta

Asuinpinta-ala, m2

Kyllä

Ei

Oma kiinteistö
Kiinteistötunnus

Vuokratulot, kr/kk

Tontinvuokraoikeusmaksu, kr/kk

Kustannus uskotun miehen tai edunvalvojan työstä
Kustannus kruunuina/vuosi (henkilön yksityisesti maksama, kopio edellisen vuoden palkkiopäätöksestä on
oheistettava)

Laskun ja maksupäätöksen vastaanottaja (jos vastaanottaja on muu kuin asiakas)
Etu- ja sukunimi

Suhde (esim. läheinen henkilö tai uskottu mies)

Jakeluosoite (katu, postilokero jne.)

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Onko joku auttanut lomakkeen täyttämisessä? (Jos on, ilmoita nimi, suhde, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Kyllä

Ei

Etu- ja sukunimi

Suhde (esim. läheinen henkilö tai uskottu mies)

Puhelinnumero

Gävlen kunta käsittelee antamiasi henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Voit tutustua
henkilötietojesi käsittelyyn sovellettaviin lakimääräisiin perusteisiin verkkosivulla www.gavle.se/dataskydd.
Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää viestin osoitteeseen dataskyddsombud@gavle.se tai soittaa numeroon 026-178000 ja pyytää, että saat puhua tietosuojavaltuutetun kanssa.

Hakijan tai lomakkeen täyttämisessä auttaneen henkilön allekirjoitus
Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että tiedot ovat oikeat ja täydelliset. Olen tietoinen siitä, että minun on
ilmoitettava muuttuneista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa maksuuni.
Päivämäärä

Nimikirjoitus

Nimen selvennys
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Miksi minun on vastattava tulokyselyyn?
Tarvitsemme tietoja tuloistasi ja asumiskustannuksistasi voidaksemme laskea Gävlen
kunnan sinulle antamasta avusta ja tuesta perittävän maksun määrän. Kun olemme saaneet nämä tiedot ja laskeneet maksusi, lähetämme sinulle maksupäätöksen, josta näet
kuukausittain maksettavan summan ja miten laskelma on tehty. Jos tulosi tai asumiskustannuksesi muuttuvat vuoden aikana, on sinun ilmoitettava siitä kunnalle.

Mitä tapahtuu, jos jätän tulotiedot ilmoittamatta?
Voit jättää tulotietosi ilmoittamatta, jolloin hyväksyt sen, että kunta veloittaa sinulta enimmäistaksan mukaisen maksun saamastasi avusta. Enimmäistaksa on suurkustannussuoja
hoito- ja hoivamaksuille. Esitteessä Kotipalvelun ja hoito- ja hoiva-asumisen maksut
(Avgifter för hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende) on lisätietoa enimmäistaksasta.

Näin täytät tulokyselylomakkeen
Henkilötiedot
Nämä tiedot on aina ilmoitettava. Tässä kohdassa ilmoitat omat ja mahdollisen avio-/
avopuolisosi/rekisteröidyn kumppanisi henkilötiedot. Sinun on myös ilmoitettava, kuinka
monta yli 19-vuotiasta ja alle 19-vuotiasta asunnossasi asuu. Alle 19-vuotiaiden
syntymävuodet on ilmoitettava.
Jos olet naimisissa, maksusi lasketaan yhteenlaskettujen tulojenne perusteella. Jos olet
avoliitossa, maksunne lasketaan kullekin erikseen, poikkeuksen muodostaa asumiskustannus, joka jaetaan tasaosuuksin keskenänne.
Jos jätät tulotiedot ilmoittamatta
Jos jätät tulotietosi ja asumiskustannuksesi ilmoittamatta, rastitat tämän
ruudun. Tällöin hyväksyt voimassa olevan enimmäistaksan soveltamisen.
Kun rastitat tämän ruudun, sinun tarvitsee täyttää vain omat ja mahdollisen avio/avopuolisosi/rekisteröidyn kumppanisi ”Henkilötiedot” sekä tiedot kohtiin ”Laskun ja
maksupäätöksen vastaanottaja” ja ”Allekirjoitus” sivun 2 alareunassa.
Lähetä sen jälkeen lomake osoitteeseen:
Välfärd Gävle, Box 825, 801 30 Gävle.
Jos saat toimeentulotukea sosiaalipalvelusta
Jos saat(te) toimeentulotukea sosiaalipalvelusta, tämä ruutu pitää rastittaa. Sinun on
myös oheistettava sosiaalipalvelulta saamasi normilaskelma. Ellei kopiota normilaskelmasta oheisteta, nämä tiedot voidaan hankkia sosiaalipalvelusta.
Jos rastitat tämän ruudun, sinun ei tarvitse täyttää tietoja kohdassa ”Ajankohtaiset tulot
ennen veroa (bruttotulot) kuukaudessa”.
Ajankohtaiset tulot ennen veroja (bruttotulot) kuukaudessa
Tässä ilmoitat itseäsi/teitä koskevat tulotiedot, loput rivit jätetään tyhjiksi. Sinun on
myös oheistettava kopio viimeksi jättämäsi veroilmoituksen erittelyosasta.
Noudamme tiedot Eläkeviraston/Vakuutuskassan maksamasta eläkkeestä sekä tiedot
asuntolisästä vastaavalta viranomaiselta. Siksi niitä ei tarvitse täyttää.
Muita veronlaisia eläkkeitä ja eläkevakuutuksia voivat olla esimerkiksi Alecta, AMF, SPV,
KPA ym.
Ulkomaan eläke
Jos saat(te) eläkettä ulkomailta, ilmoita/ilmoittakaa summa nettona, ts. kruunuina
kuukautta kohti veronpidätyksen jälkeen sekä eläkkeen maksaja.
Elinkorko verollinen/ei verollinen
Elinkorko on korvaus, jota voi saada ansionmenetyksestä työvamman vuoksi.
Tulo ilmoitetaan kruunuina kuukaudessa ennen veroa.
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Ansiotulot
Jos saat(te) esim. palkkaa, työttömyyskorvausta, sairauspäivärahaa tai vanhempainrahaa, ilmoitat ne kruunuina kuukaudessa ennen veroa.
Elinkeinotulot
Tulot esimerkiksi yritystoiminnasta, maa- tai metsätaloudesta tai kiinteistön vuokrauksesta ilmoitetaan tässä kohdassa. Ilmoita ne kruunuina kuukaudessa ennen veroa.
Asuntoavustus
Jos saat(te) asuntoavustusta, se ilmoitetaan kruunuina kuukaudessa.
Pääomatulot
Jos sinulla/teillä on pääomatuloja, on sinun oheistettava kopio viimeisimmästä verotuspäätöksestäsi. Verotuspäätöksen saa Verovirastolta. Pääomatuloja voivat olla
esim. osinko, tulokorko ja myyntivoitto. Jos saat uuden verotuspäätöksen vuoden
aikana, sinun on lähetettävä se meille maksun tarkistamista varten.
Kustannus uskotun miehen tai edunvalvojan työstä
Jos sinulla on uskottu mies tai edunvalvoja, ilmoitat kustannuksen vuotta kohti. Sinun on
myös oheistettava kopio edellisen vuoden palkkiopäätöksestä. Mikäli saat lisäkulukorvausta, joka kattaa uskotun tai edunvalvojan kustannuksen, siinä tapauksessa sinun
ei tarvitse ilmoittaa mitään tietoja.
Asumiskustannus
Ilmoitat(te) tässä asumiskustannukset asunnosta, jossa asut(te), eli vuokraoikeusasunnosta, asumisoikeusasunnosta tai omasta kiinteistöstä. Muista oheistaa kopio vuokralaskusta, jos asut vuokraoikeus- tai asumisoikeusasunnossa ja kopio
asumisoikeusasunnon/oman asunnon lainanmaksuilmoituksesta. Ellei kopiota
lainanmaksuilmoituksesta oheisteta, tätä menoerää ei voida ottaa huomioon maksulaskelmaa tehtäessä.
Laskun ja maksupäätöksen vastaanottaja
Jos joku muu kuin sinä itse ottaa vastaan maksupäätöksen ja laskun, ilmoita tässä henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero ja suhteesi tähän henkilöön.
Hakijan tai lomakkeen täyttämisessä auttaneen henkilön allekirjoitus
Tässä allekirjoitat kyselyn kirjoittamalla päivämäärän, nimikirjoituksesi ja nimesi selvennyksen. Jos olet saanut apua lomakkeen täyttämisessä, on myös tämän henkilön allekirjoitettava kysely kirjoittamalla nimikirjoituksensa ja nimen selvennys sekä teidän välinen
suhteenne ja puhelinnumero.
Allekirjoittamalla lomakkeen vakuutat, että olet antanut oikeat ja täydelliset tiedot sekä
olet tietoinen siitä, että sinun täytyy ilmoittaa, jos tuloissasi ja asumiskustannuksissasi tapahtuu muutoksia.
Lähetä täyttämäsi tulokysely osoitteeseen:
Välfärd Gävle, Box 825, 801 30 Gävle

Muistettavaa!
•
•
•
•
•

Oheista kopio viimeisimmästä veroilmoituksestasi
Oheista kopio normilaskelmasta, jos saat toimeentulotukea sosiaalipalvelusta
Oheista kopio vuokralaskusta, jos asut vuokra- tai asumisoikeusasunnossa
Oheista kopio asumisoikeusasunnon tai oman kiinteistön lainanmaksuilmoituksesta
Oheista kopio viimeisimmästä verotuspäätöksestäsi

Tarpeen vaatiessa täydentäviä julkisia tietoja voidaan hankkia Vakuutuskassalta, Eläkevirastolta ja Verovirastolta.

Skriv ut

