Juvan kunta
Varhaiskasvatus
PL 28 (Juvantie 13)
51901 JUVA

TULOSELVITYS VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN
MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN
TARKISTAMISTA VARTEN
/

20

alkaen

Saapunut, pvm ja vastaanottaja
____ / ____ 20____, _________
1
Lapsen/lasten
henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

Osoite
Perheenjäsenten lukumäärä (ei merkitä yli 18-vuotiaita lapsia)
2
Samassa
taloudessa
asuvat
huoltajat/
huoltaja ja aviotai avopuoliso

Huoltaja 1
Henkilötunnus

Samassa taloudessa asuva huoltaja 2 tai avio- tai avopuoliso
Puhelin

Henkilötunnus

Ammatti sekä työ- tai opiskelupaikka

Ammatti sekä työ- tai opiskelupaikka

Työssä/yrittäjä

Työssä/yrittäjä

Opiskelee

Opiskelee

Kotona
Perhesuhde
avioliitossa
3
Muut samassa
osoitteessa
asuvat alle 18vuotiaat lapset

Puhelin

Kotona
avoliitossa

naimaton

leski

asumuserossa

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

eronnut

muu huoltaja

5
Lisätietoja

Hyväksyn korkeimman maksun, jolloin tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa ja varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuksi määrätään laissa säädetty korkein maksu (allekirjoita silloin lomake tämän sivun
alalaidassa, lomakkeen toista sivua ei tällöin tarvitse täyttää).

/

20
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulotiedot

Onko kyseessä olevaa
tuloa Vastaa kyllä tai ei!

Huoltajan 1 ansiotulot päätoimesta sekä sivutoimesta
Juvan kunta saa työnantajan ilmoittamat tiedot suoraan tulorekisteristä.
Kysymme palkkatulosta lisätietoja vain, jos tulorekisterin tiedot eivät riitä
asian käsittelyyn. Merkitse lisätietoihin, mikäli lomarahaa ei makseta.
Huoltajan 2/avio- tai avopuolison ansiotulot päätoimesta
Juvan kunta saa työnantajan ilmoittamat tiedot suoraan tulorekisteristä.
Kysymme palkkatulosta lisätietoja vain, jos tulorekisterin tiedot eivät riitä
asian käsittelyyn. Merkitse lisätietoihin, mikäli lomarahaa ei makseta.
Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat
tulot (Erillinen yrittäjän tuloselvityslomake ja liitteet)

Päätoimesta

Kyllä

Ei

Sivutoimesta

Kyllä

Ei

Päätoimesta

Kyllä

Ei

Sivutoimesta

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Maatalouden tulot
(Liitteeksi verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta)

Kyllä

Ei

Vuokratulot (Liitteeksi selvitys vuokratulosta sekä vastikkeesta ja
mahdollisesta lainan korosta, jotka saa vähentää vuokratulosta)

Kyllä

Ei

Muut pääomatulot, esim. korko- ja osinkotulot
(Liitteeksi selvitys tulosta ja viimeksi vahvistettu verotuspäätös)

Kyllä

Ei

Sairauspäiväraha, äitiys, isyys- tai vanhempainraha
(Liitteeksi päätös etuudesta)

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Tapaturmavakuutuksen päiväraha (Liitteeksi päätös etuudesta)

Kyllä

Ei

Eläkkeet (Liitteeksi päätös eläkkeestä)

Kyllä

Ei

Elatusapu- tai tuki (lapsikohtaiset tiedot)
(Liitteeksi kopio elatussopimuksesta tai maksukuitti/tiliote)

Kyllä

Ei

Joustava hoitoraha, osittainen hoitoraha
(Liitteeksi päätös etuudesta)
Ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki tai
osa-aikatyön lisäksi saatava päiväraha tai vuorottelukorvaus
(Liitteeksi päätös etuudesta)

Metsätulo, metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen
vuotuinen tuotto hehtaarilta, josta vähennetään metsätalouden korot ja
10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta. (Liitteeksi viimeisin esitäytetyn
veroilmoituksen erittelyosa tai kauppakirja tai lahjakirja tai muu, josta
ilmenee metsän hehtaarimäärä ja sijaintipaikkakunta sekä mahdolliset
metsätalouden korot)

Onko perheen omistuksessa
metsää, myös osaomistukset?
Kyllä

Ei

Opiskelijan tulot
(Liitteeksi päätös opintoihin liittyvästä etuudesta sekä opiskelutodistus)

Kyllä

Ei

Kaikki muut jatkuvaluonteiset tulot
(Liitteeksi selvitykset tuloista)

Kyllä

Ei

Elatusavut toiselle perheelle
(Liitteeksi kopio elatussopimuksesta tai maksukuitti/tiliote)

Kyllä

Ei

Syytinki
(Liitteeksi selvitys asiasta)

Kyllä

Ei

Tuloista vähennettävät:

Lisätietoja:

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.

/
Päivämäärä

20
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Euroa kuukaudessa (brutto)
sekä mahdolliset lisätiedot

Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen
vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai
metsälautakunnan antaman lausunnon
perusteella vähintään 10 prosenttia
alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

