Anvisning till dig som fyller i
inkomstförfrågan
Personuppgifter
Här fyller du i dina egna och eventuell make/makas/sambos personuppgifter. Som gifta samtaxeras
ni och det är därför viktigt att ni fyller i bådas inkomster i blanketten. Som sammanboende fyller ni
endast i den sökandes inkomster. Du behöver även fylla i uppgifter för hemmavarande barn t.o.m.
18 år.
Högsta avgift
Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Din avgift kan då inte beräknas och du godkänner
därmed den högsta avgiften enligt maxtaxan.
Annan räkningsmottagare
Om du vill att annan än du själv ska ta emot fakturan fyller du i dessa uppgifter.
Aktuella inkomster
Inkomster ska anges per månad före skatt. Om du har pension som består av olika delar är det
viktigt att dessa redovisas var för sig:

allmän pension det vill säga garantipension och/eller tilläggspension

eventuell änkepension/efterlevandepension

tjänstepension

övriga pensioner t.ex. privat pension eller utländsk pension.
Inkomst av kapital
Om du har sparkapital ska du redovisa inkomster från dessa dvs. ränta och utdelning.
Inkomst av näringsverksamhet
Om du har inkomster från egen företagsverksamhet ska du uppge dessa.
Uppgifter om bostad
Om du och din make/maka/sambo bor i hyresrätt eller bostadsrätt uppger du hyra och om
hushållsel ingår.
Om du bor i egen bostadsfastighet uppger du taxeringsvärde och byggår.
Du behöver också uppge bostadsyta i kvadratmeter samt årskostnad för eventuell tomträttsavgäld
(hyrd tomt av stat eller kommun).
Du uppger också om du har ränteutgifter på bostadslån, dock inte amorteringskostnader.
Merkostnad
Om du har merkostnader pga. t.ex. god man, fördyrade levnadskostnader (t.ex. specialkost pga.
glutenintolerans), kostnader för fördyrad läkarordinerad kost (t.ex. sondmat) eller om du betalar
underhåll för minderårig kan du ange dessa. Vid merkostnader ska underlag bifogas som styrker
detta.
Underskrift
Genom din underskrift försäkrar du att dina personliga uppgifter är sanningsenliga.
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Inkomstförfrågan för beräkning av avgift
Personuppgifter
Sökande (efternamn, förnamn)

Personnummer

Make/maka (efternamn och förnamn)

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

Mobilnummer

Gift (även reg.
partnerskap)

Sambo

Hemmavarande barn under 18 år (efternamn,
förnamn)

Ensamstående

Änka/änkling

Personnummer

Högsta avgift
Jag vill inte lämna inkomstuppgift och godkänner därmed den högsta avgiften enligt
gällande taxa

Annan mottagare för min räkning och avgiftsbeslut
förvaltare

God man

Anhörig

Annan

Efternamn och förnamn
Gatuadress
Postnummer

Telefon
Postadress

Mobiltelefon

Önskar du betala din faktura via autogiro kontakta socialförvaltningen,
Tfn 08-587 850 00, så skickar vi en blankett.
Om en av makarna bor i särskilt boende fyller ni även i inkomsterna för den som bor hemma.
Vi tar hänsyn till uppgifterna från den månad som inkomstuppgifterna inkommer till
Socialförvaltningen.
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Aktuella inkomster per månad före skatt
Sökande

Make/maka

Garantipension (per månad)
Tilläggspension (per månad)
Inkomstpension (per månad)
Änkepension (per månad)
Tjänstepension SPV, KPA, Alecta m.m.
(per månad) stryk under aktuell pension.
Övriga pensioner t ex privat- eller utländskpension
(per månad)
Livränta (per månad)
Bostadsbidrag/bostadstillägg
(per månad)
Inkomst av tjänst t ex arbetsinkomst, a-kassa,
studiebidrag (per månad)
Barnbidrag/flerbarnstillägg
(per månad)
Underhållsstöd (per månad)
Övriga inkomster t ex sjukersättning, sjukpenning,
hyresinkomst (per månad)

Inkomst av kapital, ränta/utdelning
Sökande

Make/maka

Inkomstränta, utdelning, realisationsvinst
(per år)

+

+

Avdrag för utgiftsränta, realisationsförlust
(per år)

-

-

=

=

SUMMA

Inkomst av näringsverksamhet
Sökande
Inkomst av näringsverksamhet
(per månad)
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Uppgifter om bostad hyresrätt/bostadsrätt
Hyra/avgift (per månad)

Ingår hushållsel
Ja
Ränteutgift på bostadslån, ej amortering (per månad)
ad)

Nej

Egen bostadsfastighet
Taxeringsvärde
Kvm

Ränteutgift på bostadslån, ej amortering (per år)

Tomträttsavgäld/år

Byggår

Merkostnader
God man
kr per månad

Betalar underhåll för minderårig
kr per månad

Fördyrade levnadskostnader
(underlag ska bifogas)
kr per månad

Övriga upplysningar

Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga.
Jag är medveten om att jag är skyldig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka min avgift.
Datum

Sökandes underskrift

Tfn

Datum

Make/makas underskrift

Tfn

Datum

God man/anhörig

Tfn
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Skicka till:

Vid frågor kontakta:

Vallentuna kommun
Socialförvaltningen
186 86 Vallentuna
sf@vallentuna.se

Avgiftshandläggarna
08-587 850 00

Besöksadress: Torggatan 11

Du som inte har bostadstillägg (BTP) kan kontakta Pensionsmyndigheten
Tel 0771-776 776 (personlig service) eller www.pensionsmyndigheten.se
Offentliga uppgifter kan komma att inhämtas från försäkringskassan och skattemyndigheten
vid behov av komplettering.
Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, och
överföras till socialförvaltningens personregister.
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