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Lomake 6
Tulotietojen jättäminen

Lomake lähetetään sivun alalaidassa olevaan
osoitteeseen.

Lomakkeella jättämiänne tietoja tullaan käyttämään
tarpeellisten tietojen hankkimiseksi lapsi- ja
nuorisohallinnolle voidaksemme antaa teille sen
palvelun, johon teillä on oikeus. Käsittelemme
henkilötietoja tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Sinun on täytettävä tämä lomake, jotta Järfärllan kunta voisi laskea sinua koskevan maksun esikoulusta tai muusta lasten
päivähoidosta. Maksamasi maksun suuruus määräytyy kotitalouden kokonaistulojen perusteella ennen veronpidätystä. Jotta
sinulla olisi oikeus sijoituspaikkaan, sinun pitää olla töissä, opiskella, olla vanhempainvapaalla tai rekisteröitynä
työnvälitykseen. Sivulla 2 on lisäohjeita tulojen laskemisesta.

Huoltaja 1 (väestökirjoilla samassa osoitteessa kuin lapsi)
Etunimet ja sukunimi

Henkilönumero

Osoite

Postiosoite

Kännykkänumero

Sähköpostiosoite

Työ- tai opiskelupaikka ym.?
Työpaikka: Kirjoita työnantajan nimi
Opiskelupaikka: Kirjoita koulun nimi
(Tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään)

Vanhempainvapaalla
Sairauspäiväraha

(Tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään)

Työnhakija

(Tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään)

Ellei mikään edellisistä, anna tässä
lisätietoja
Kuukausitulot ennen veronpidätystä (verotettavat tulot
kokonaisuudessaan):

Nämä tulot ovat voimassa seuraavasta päiväyksestä lähtien:

Huoltaja 2 tai avopuoliso (väestökirjoilla samassa osoitteessa kuin lapsi)
Etunimet ja sukunimi

Henkilönumero

Osoite

Postiosoite

Kännykkänumero

Sähköpostiosoite

Työ- tai opiskelupaikka ym.?
Työpaikka: Kirjoita työnantajan nimi
Opiskelupaikka: Kirjoita koulun nimi
(Tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään)

Vanhempainvapaalla
Sairauspäiväraha

(Tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään)

Työnhakija

(Tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään)

Ellei mikään edellisistä, anna tässä
lisätietoja
Kuukausitulot ennen veronpidätystä (verotettavat tulot
kokonaisuudessaan):

Kuukausitulot ennen veronpidätystä
(verotettavat tulot
kokonaisuudessaan):

Huoltajan allekirjoitus (väestökirjoilla samassa osoitteessa kuin lapsi)
Paikkakunta

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus

Nimenselvennys

_______
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Lisätietoja - Tulotietojen jättäminen
Miten tulot lasketaan?
Jotta esikoulusta, pedagogisesta päivähoidosta ja vapaa-ajankodista sinulta perittävästä maksusta
tulisi oikea, on tärkeää, että meidän on koko ajan saatava ajankohtaiset tulotiedot. Laske yhteen
kotitalouden* vuositulot ennen veronpidätystä ja jaa summa 12:lla. Silloin saat selville
kotitaloutesi arvioidut keskimääräiset kuukausitulot, jotka sinun on ilmoitettava lähettäessäsi
kotitaloutesi tulotiedot meille. Kotitalouden tulot ilmoitetaan tai muutetaan tällä lomakkeella.
Järfällan kunta saattaa verrata ilmoittamiasi tulotietoja Ruotsin veroviraston tietoihin.
*Kotitaloudella tarkoitetaan avio- tai avopareja osoitteessa, jossa lapsi on väestökirjoilla.
Mitkä tulot tulee ottaa mukaan tuloilmoitukseen?
Maksun perusteena oleviksi tuloiksi lasketaan:
• palkka ja työsuhteeseesi kuuluvat verotettavat etuudet
• tulot elinkeinotoiminnasta
• verotettavat palkkiot, esimerkiksi palkkiokorvaus perhekodille
• sairauspäiväraha ja -avustus
• vanhempainraha
• työttömyyskassan työttömyyskorvaus
• aktivointituki
• eläke (ei lapseneläke)
• elinkorko
Esimerkkejä tuloista, joita ei tarvitse ottaa mukaan:
• toimeentulotuki
• asuntoavustus
• lapsilisä
• opintotuki (opintoavustus ja -lainat)
Muuta
Kotitalouden tulojen muuttuessa kunnalle on jätettävä uusi tuloilmoituslomake. Lisätietoja
esikoulun, pedagogisen päivähoidon, vapaa-ajankodin ja -kerhon maksuista ja säännöistä on
verkkosivustollamme.
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