TULOSELVITYSLOMAKE
PÄIVÄHOITOMAKSUA VARTEN
Tuloselvitys päivähoidon alkaessa
Vuosittainen tulojen tarkistus
Tulotietojen muutos
muu muutos
alkaen

Ellei tuloselvitystä anneta viimeistään hoidon alkamiskuukauden loppuun
mennessä, päivähoidosta laskutetaan korkeimman maksun mukaisesti. Mikäli
maksupäätös pe-rustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan
oikaista takautuvasti. Perheen kaikkien lasten päivähoitomaksut laskutetaan
yhdellä laskulla, ja lasku lähetetään päivähoitohakemukseen ilmoitetun huoltajan
nimellä.

Päivähoidossa
olevien lasten
henkilötiedot

Sukunimi

Perheen muut
kotona asuvat
alle 18-vuotiaat
lapset

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja syntymäajat

Samassa
Sukunimi
taloudessa
asuvat huoltajat /
Sukunimi
puolisot
Eri osoitteessa
asuva yhteishuoltaja
Tulotiedot

Nimi

Etunimet

Henkilötunnus

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Osoite

Henkilötunnus

Eri osoitteessa asuvan yhteishuoltajan tulee antaa erillinen tuloselvitys, jos lapsen hoitomaksu jaetaan huoltajien kesken

Huoltajan
tulot euroa/kk

PERHE EI TOIMITA TULOTIETOJA
HOITOMAKSU ON KORKEIN MAKSU

Puolison
tulot euroa/kk

Palkkatulot palkka ja muut ansiotulot, myös sivutoimet (lomarahat 5%
bruttopalkasta kuukautta kohti) (työnantajan palkkatodistus tai
palkkaerittely)
Luontaisedut
mm. autoetu, puhelinetu, asuntoetu, ravintoetu
Liike- ammatti- sekä maatilatalouden tulot tuloslaskelma ja tase
viimeiseltä tilikaudelta ja viimeksi vahvistettu verotodistus
Oy: Palkkatodistus ja selvitys osingoista
Pääomatulot
esim. vuokratulot, osinkotulot, korkotulot (tositteet)
Sosiaalietuudet mm. eläke, sairaus-, työttömyys- tai äitiyspäiväraha,
koulutustuki, osittainen- ja joustava hoitoraha (tositteet maksusta)
Elatusapu, elatustuki päivähoidossa olevista lapsista
(kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/tuesta)
Vähennykset

Maksetut elatusavut/syytinki
Elatusapu, rahasyytinki euroa/kk (kopio maksutositteista)

Metsän
omistus

Metsähehtaarit kunnittain ilmoitetaan kääntöpuolen lomakkeella.
Liitteeksi verotodistus, jossa ilmoitetut tiedot metsästä.

Opiskelu

Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta saatavan opiskelutodistuksen sekä todistuksen opintojen aikana
maksettavasta etuudesta.

Allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Paikka ja päiväys

Ylivieskan päivähoitotoimisto
Vierimaantie 3
84100 YLIVIESKA

Huoltajan allekirjoitus

www.ylivieska.fi/varhaiskasvatus

TULOSELVITYSLOMAKE
PÄIVÄHOITOMAKSUA VARTEN

METSÄTULON SELVITTÄMINEN ASIAKASMAKSUISSA
Päivähoidossa Sukunimi
olevien
lasten
henkilötiedot

Etunimet

Henkilötunnus

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005)
7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto.
Asiakasmaksua määriteltäessä metsätulo lasketaan siten, että metsämaan pinta-ala kerrotaan hehtaarin
keskimääräisellä vuotuisella tuotolla. Tästä tulosta vähennetään 10 % ja metsätalouden korot.
Kuntien metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton hehtaarille vahvistaa vuosittain Verohallinto.
Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen
hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon
perusteela vähintään 10 % alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden
nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. (7.12.2007/1217).
Perhe täyttää
Kunta, missä
metsä
sijaitsee

Hehtaaria/
kunta

Viranomainen täyttää
Tuotto €/hehtaari
Verohallinnon päätös

Metsätulona otetaan
huomioon

Yhteensä
Emme omista metsää
-10 %
Vuotuinen
tuotto

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Ylivieskan päivähoitotoimisto
Vierimaantie 3
84100 YLIVIESKA

www.ylivieska.fi/varhaiskasvatus

