Tuloselvitys saapunut ____ / ____ 20____
Pyhäjärven kaupunki
Sivistystoimi
Varhaiskasvatuspalvelut

TULOSELVITYS
VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISEKSI

Varhaiskasvatuksessa
Huoltajien nimet
olevan lapsen nimi / lasten nimet

Muut alle 18v saman yhteistalouden lapset ja syntymäaika

Hoitosopimuksen mukainen hoidontarve
(rastita yksi vaihtoehto)

Perheen koko (huoltajat +
alle 18v lapset yhteensä)

0-85 h/kk
85 -107 h/kk
108 -130 h/kk

_________

131 - 150 h/kk
yli 150 h/kk

Perheen / yhteistaloudessa elävien tuloselvitys (tulotiedoista tositteet liitteeksi)
€/kk

€/kk

Arvio

1. vanhemman/huoltajan

Lasten kotihoidon /

palkkatulot (myös sivutoimesta)

yksityisen hoidon tuki

2. vanhemman/huoltajan

Päivä-, äitiys-, isyys-

palkkatulot (myös sivutoimesta)

tai vanhempainraha

Itsenäisen ammatin /

Työmarkkinatuki

yritystoiminnan harjoittamisesta

Koulutus-/aikuiskolutustuki

saatavat tulot (myös starttiraha)

Kuntoutusraha

Pääomatulot (esim. korko-,

Työttömyysturvalain

osinko-, vuokratulot)

mukainen päiväraha

Eläkkeet (esim. työ-, perhe- ja

Elatusapu/-tuki

Arvio

kansaneläkkeet)
Metsätulot

Tulot yhteensä

Muut tulot, mitkä

Vähennettävät erät
(maksettava elatusapu/

Palvelun käyt täjänä olevan

syytinki)

lapsen tulot, mitkä

Huomioitavat tulot
yhteensä

Liitteeksi tarvitaan palkkalaskelma tai muu todistus ansioista sekä viimeisin laskelma
ennakonpidätyksen perusteista
Lupa:
Emme toimita tulotietojamme. Maksamme korkeimman maksun
Lisäselvityksiä

Allekirjoitukset
Vakuutamme tiedot oikeiksi ja suostumme tarvittaessa annettujen tietojen tarkastamiseen
Päiväys
____ / ____ 20_____ _____________________________ _______________________________
Äiti / muu huoltaja
Isä / muu huoltaja
Maksupäätöstä tekevällä viranomaisella on oikeus saada lapsen ja hänen perheensä taloudelliset
tiedot ja selvitykset varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi ja annettujen tietojen tarkistamiseksi.

Kuukausimaksua määritettäessä huomioitavat tulot:
●
veronalaiset ansiotulot
●
pääomatulot
●
verosta vapaat tulot

Tuloina ei huomioida:
●
lapsilisää
●
lapsen hoitotukea
●
asumistukea
●
vammaistukea
●
tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavia korvauksia
●
sotilasavustusta
●
opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, eikä opintojen johdosta
maksettavia muita avustuksia
●
perhehoidon kustannusten korvauksia
Vähennykset:
●
suoritetut elatusavut
●
syytinki

Tuloselvityksen täyttöohjeita:
●
Tulotietona ilmoitetaan joko tositeilla todettavissa oleva tulo tai arvioitu tulo
●
Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen
vuoden ansiotulot.
●
Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa
vahvistetut veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus
vuosittain antamissaan ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää.
●
Tieto palkkatulosta, ennakonalaisen palkan määrä
Liittenä työnanatajan palkkatodistus tai palkkalaskelma
Lomarahojen osuus otetaan huomioon lisäämällä kuukausiansioon 5%.
Tuloina humioidaan myös verolliset luontaisedut (auto-, ruoka-,puhelin-, ja asuntoetu)
Yrittäjän tulotiedot ilmenevät kulumassa olevalle verovuodelle vahvistetusta
●
ennakkoverolipusta. Alkava/uusi yrittäjä toimittaa oman arvion tuloistaan ja/tai tiedon
yrittäjäeläkevakuutusmaksun perusteena olevasta tulosta.
Opiskelija toimittaa tiedon opiskelun johdosta suoritettavista avustuksista ja etuuksista
●
Metsätalouden tuloina ilmoitetaan luotettavaan selvitykseen perustuva tieto,
●
(verohallituksen vuosittain vahvistaman keskimäärisen tuoton mukaisesti)
●
Palvelua käyttävän lapsen tuloista ja perheen muista tuloista tulee myös antaa
selvitys (tositteina jäljennökset päätöksistä)
Tuloina huomioidaan elatusavut ja -tuet varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
Eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat varhaiskasvatuksessa)
Tarvittavat liitteet:
●
tositteet palkkatuloista (palkkatodistus, tilinauha tai palkkalaskelma)
●
laskelma ennakonpidätyksen perusteista kuluvalle verovuodelle
●
yrittäjätuloista ennakkoverolippu tai verotustiedot edelliseltä verovuodelta
●
tositteet muista varhaiskasvatuksen maksua määritettäessä huomioitavista tuloista
(elatussopimukset, päätökset eläkkeistä ja muista huomioitavista etuuksista ja
tuloista)
●
tositteet vähennettävistä eristä

