
 

Muistathan, että voit ilmoittaa tiedot myös sivustolla  
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Ilmoitettuja tietoja käsitellään GDPR:n 

(general data protection regulation) mukaisesti 

 
Södergatan 20, Märsta   195 85 Märsta  Puhelin 08-59126000  Faksi 08-59126036 
socialforvaltningen@sigtuna.se  www.sigtuna.se 
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TULOILMOITUS, hoivamaksun laskemista varten 

Henkilötiedot 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

  

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka 

   

Puhelin Sähköposti 

  

☐  Yksinasuva ☐ Avoliitossa asuva 
☐ Naimisissa /rekisteröi-

dyssä parisuhteessa 
☐ Alivuokralainen 

Puolison / avopuolison / rekisteröidyn kumppanin nimi Henkilötunnus 

  

Kotona asuvan alle 18-vuotiaan lapsen nimi Henkilötunnus 

  

Kotona asuvan alle 18-vuotiaan lapsen nimi Henkilötunnus 

  

Kotona asuvan alle 18-vuotiaan lapsen nimi Henkilötunnus 

  

Jotta hoivamaksun suuruus voidaan määrittää, tämä lomake on palautettava täytettynä viimeistään  

14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. 

Veloitamme korkeimman maksun, kunnes olemme saaneet tulotiedot. 

Maksua ei korjata takautuvasti, jos tulotiedot ilmoitetaan liian myöhään. 

En aio jättää tietoja 

☐ En halua ilmoittaa minua tai hakijakumppaniani (puoliso / rekisteröity kumppani) koskevia 

taloudellisia tietoja. 

Ymmärrän, ettei tuloja, toimeentulovarausta tai maksuvaraa pystytä tällöin laskemaan, ja 

suostun siten maksamaan täyden maksun kunnan taksan mukaisesti. 

Hakijan allekirjoitus Päivämäärä 

  

Hakijakumppanin (puoliso / rekisteröity kumppani) allekirjoitus Päivämäärä 
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Tulot – liitä mukaan tulotietojen suuruuden vahvistavat tositteet 

Kuukausitulot ennen veroja (bruttotulot)  

Tulot Hakija Hakijakumppani (puoliso 
/ rekisteröity kumppani) 

Eläkeviraston maksama eläke   

SPV   

KPA   

Alecta   

AMF/AFA   

Yksityinen eläkevakuutus   

Muu eläke, mikä:   

   

Ulkomaaneläke Ruotsin kruunuina   

Maksaa ulkomaaneläkkeestä veroa Ruotsissa ☐ Kyllä ☐ Ei ☐ Kyllä ☐ Ei 

Ansiotulo (ei eläke), ilmoita mikä:   

   

Liiketoiminnan tuottama tulo   

Muut tulot, mitkä:   

   

☐ Asuntolisä 

☐ Erityinen asuntolisä 

☐ Asuntoavustus 

  

Pääomatulot vuodessa (tuotto 31. joulukuuta edellisvuonna, katso pankin vuosi-ilmoitus) 

Korkotulot vuodessa ennen veroja   

Asuntolisä 
 

Jos olet hakenut asuntolisää/asuntoavustusta, ota yhteys: 

Eläkevirastoon, jos olet 65-vuotias tai vanhempi 

Puh. 0771 776 776 (henkilökohtainen palvelu) tai www.pensionsmyndigheten.se 

Vakuutuskassaan, jos olet alle 65-vuotias 

Puh. 0771 524 524 (henkilökohtainen palvelu) tai www.forsakringskassan.se 

☐ Olen hakenut asuntolisää/asuntoavustusta 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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Menot – liitä mukaan menotietojen suuruuden vahvistavat tositteet 

Vuokra-asunto/asumisoikeusasunto 

Kuukausivuokra/-maksu Asunnon koko, neliötä 

  

Kotitaloussähkö sisältyy vuokraan Asunnosta peritään kylmävuokraa 

☐ Kyllä, ilmoita summa ☐ Ei ☐ Kyllä ☐ Ei 

Asuntolainan korko/vuosi (ei lainanlyhennys) 

 

Oma kiinteistö (vakituinen asunto) 

Rakennusvuosi Verotusarvo Asunnon koko, neliötä 

   

Asuntolainan korko/vuosi (ei lainanlyhennys) Tonttioikeusmaksu/vuosi 

  

  

Asunto jaetaan avio-/avopuolison / rekisteröidyn kumppanin 
kanssa 

☐ Kyllä ☐ Ei 

Asunto jaetaan toisen henkilön kanssa ☐ Kyllä ☐ Ei 

Erityisasunnon kuukausivuokra, hakijakumppani 

Kuukausivuokra/-maksu Erityisasunto 

  

Uskotun miehen tai edunvalvojan palkkio – liitä mukaan palkkiopäätös 

Minulla on uskottu mies / edunvalvoja ☐ Kyllä ☐ Ei 

Uskotun miehen / edunvalvojan palkkio vuodessa (ilmoitetaan, jos hakija maksaa palkkion itse) 
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Alla mainituilla henkilöillä on valtakirja hoitaa puolestani hoivamaksuuni liittyviä 
asioita 

Etu- ja sukunimi Postin vastaanottaja 

 ☐ Kyllä ☐ Ei 

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka 

   

Puhelin Sähköposti 

  

☐ Uskottu mies ☐ Edunvalvoja 

☐ Muu (ilmoita suhde)  

Allekirjoitus 
 

☐ Vakuutan, että tässä lomakkeessa ilmoittamani tiedot ovat täydelliset ja totuudenmukaiset. 

Tiedän, että olen velvollinen ilmoittamaan tuloja ja asumisolosuhteita koskevat muutokset. 

Hyväksyn, että ilmoitut tiedot tarkistetaan ja että maksuja voidaan muuttaa. Tarvittaessa muutettu 

maksu voidaan periä takautuvasti korkeintaan kolmen kuukauden ajalta.   

Hakijan allekirjoitus Päivämäärä 

  

Hakijakumppanin allekirjoitus Päivämäärä 

  

  

Täyttämisessä auttaneen henkilön allekirjoitus Päivämäärä 

  

Nimen selvennys  

  

Täytetty lomake palautetaan osoitteeseen: 

Sigtuna kommun 

Myndighetsgruppen ÄOF 

Avgiftshandläggare 

195 85 Märsta 

 

Maksunkäsittelijän puhelinnumero: 08 591 264 28 

S-posti: avgiftshandlaggare@sigtuna.se 

Yhteyskeskuksen puhelinnumero: 08 591 260 00 

 

 
 
 

Ilmoitettuja tietoja käsitellään GDPR:n 

(general data protection regulation) mukaisesti 


