Tuloselvitys
Palautettava:

mennessä

Saapunut:

Huom! Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja eikä toimita hoitomaksun
määrittämiseksi kaikkia tarvittavia liitteitä.
Suostun / suostumme maksamaan korkeimman maksun, tulotietoja ei toimiteta.

Tiedot vanhemmista / huoltajista (samassa taloudessa asuvat)
Sukunimi ja etunimet

Puhelinnumero

Sukunimi ja etunimet

Puhelinnumero

Osoite

Perheen koko (vanhemmat +
alaikäiset lapset)

Päivähoidossa olevien lasten nimet
Nimi

Henkilötunnus

Perheen tulot kuukaudessa (brutto)
Äidin / avopuolison palkkatulot, myös sivutulot
Isän / avopuolison palkkatulot, myös sivutulot
Työttömyyskorvaus
Äitiyspäiväraha
Sairauspäiväraha
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Lapsen tulot €/kk

€/kk

€/kk
Eläkkeet
Korko- ja osinkotulot
Vuokratulot
Muut pääomatulot
Muut tulot
Yhteensä

Yritystoiminnan tulot / itsenäisestä ammatinharjoittamisesta saatavat tulot
Yrityksen nimi

Yritysmuoto
Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Kommandiittiyhtiö

Osakeyhtiö

Avoinyhtiö

Muu, mikä?

Tilinpäätöstiedot
Tuloslaskelma

Viimeinen virallinen tilinpäätös
(liite 1)

Bruttopalkka
Luontaisedut
Päivärahat (kohdasta muut kiinteät kulut)
Tase
Osingonjako / palkkiot
Yksityisotot

Metsätalouden tulot
Omistan metsää

En omista metsää

(liitteeksi selvitys metsien pinta-aloista ja sijaintipaikkakunnista)
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Asiakkaan osuus
(liite 2)

Vähennettävät erät
Maksettava elatusapu / syytinki

€/kk

Allekirjoitus
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkistamiseen.
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Hoitomaksun määrittämiseksi laskutukseen tulee toimittaa:
Palkansaaja



Viimeisin palkkatodistus (jos tulot vaihtelevat, niin vähintään kuuden kuukauden ajalta)

Osakeyhtiö



Palkkatodistus luontaisetuineen, osingot ja palkkiot

Yksityisyrittäjä




Tuloslaskelma ja tase-erittely (esim. tmi, ky, ay, maanviljelijät)
Jos tuloja ei muuten saada selville, käytetään pohjana yrittäjäeläkevakuutusmaksun
perusteena olevaa tuloa

Metsänomistaja



Todistus metsän pinta-alasta ja tieto metsän sijaintikunnasta

Opiskelija



Opiskelutodistus

Lisäksi



Todistukset muista tuloista, esim. elatusavut ja pääomat

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon mm. suoritetut elatusmaksut.
Tulona ei oteta huomioon mm. lapsilisää, asumistukea, opintorahaa, aikuiskoulutustukea ja lasten kodinhoidontukea.

Selvitys toimitetaan postitse osoitteeseen:
 Kolarin kunta / Päivähoitotoimisto
Jussintie 4
95900 Kolari
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