TULOSELVITYS TOIMINTAKAUDELLE 2019 – 2020
Palautus
Pöytyän kunta
Heli Tuominen
Kehityksentie 6
21800 Kyrö
Perheen koko:
o Samassa taloudessa asuvien tiedot, myös avopuolison tiedot ja tämän samassa taloudessa
asuvien alaikäisten lasten tiedot.
o Perheen lapset täytettyään 18 v., eivät kuulu enää perhekokoon
NIMI

HENKILÖTUNNUS

äiti / muu huoltaja
isä / muu huoltaja
lapsi
lapsi
lapsi
lapsi
lapsi

Hoitotarve
Hoitotarve
palvelutarve keskimäärin yli 35h/vk
palveluhoitotarve yli 28h – alle 35h/vk
palveluhoitotarve yli 20h – alle 28h/vk
palvelutarve alle 20h/vk (subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus)
hoitotarve esiopetuksen lisäksi enintään 25h/vk
hoitotarve esiopetuksen lisäksi yli 25h/vk
Meiltä saa periä korkeimman maksun palvelutarpeemme mukaisesta maksusta
Epäselvissä asioissa autamme mielellämme!
Terveisin
Virpi Lukkarla
Varhaiskasvatuspäällikkö
050 400 3276
virpi.lukkarla@poytya.fi

Heli Tuominen
Toimistosihteeri
040 672 2916
heli.tuominen@poytya

TULOTIEDOT

Huoltajan/huoltajien sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Maksan korkeimman maksun, enkä toimita tuloselvitystä

Tulotiedot
Työsuhteen alkamispäivämäärä

Äidin tai muun huoltajan palkkatiedot
viranomainen
täyttää

Isän tai muun huoltajan palkkatiedot
viranomainen
täyttää

Palkkatulo päätoimesta
liitteeksi viimeinen palkan maksutosite
Luontoisedut
Palkkatulo sivutoimesta
liitteeksi viimeinen palkan maksutosite
Muut tulot (bruttomääräisinä) €/kk
Eläkkeet, elinkorot, €/kk
liitteeksi kopio eläkepäätöksestä
Korkotulot, osinkotulot
Vuokratulo, josta vähennetty vastike
Työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki/koulutustuki
(päätös liitteeksi)
Äitiyspäiväraha, vanhempainraha tai
kotihoidontuki (päätös liitteeksi)
Saadut elatusavut/-tuet päivähoidossa olevista
lapsista €/kk
Maksetut elatusavut €/kk (kopio maksutositteesta)
Opiskelija (opintotukipäätös liitteeksi)
Yksityisyrittäjä (kopio viimeisestä taseesta tai
tuloslaskelmasta

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys, sekä puhelinnumero virka-aikana mistä tavoittaa

YRITTÄJÄN TULOSELVITYS
Liitteeksi yksityisyrittäjiltä kopio viimeisestä taseesta tai tuloslaskelmasta
Huoltajan/huoltajien sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Maksan korkeimman maksun, enkä toimita tuloselvitystä.

Yrittäjä vanhemman/-huoltajan tulot

kirjanpitäjä
täyttää

Yrittäjävanhemman/-huoltajan tulot

kirjanpitäjä
täyttää

Maatalouden tulo
(liitteeksi viimeinen verotodistus)
Pääomatulo

Palkat, palkkaennakot, palkkiot
Luontoisedut (asunto, auto, ateria,
muut)

(liitteeksi viimeinen verotodistus)

Päivärahat
Yksityisotot
Osinkotulot
Muut tulot
Omistukset muissa yrityksissä
yritys

Osuus -%

Sijoitus €

METSÄTULO
Metsätulo otetaan huomioon laskennallisena. Metsätulon määräytymiseen vaikuttavat metsämaan pinta-ala
ja metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto. Verohallinto päättää vuosittain metsän keskimääräisen
vuotuisen tuoton paikkakunnittain. Tästä määrästä vähennetään 10% ja metsätalouden korot.
Metsätulon määräämiseen tarvittavat tiedot:

Metsämaan pinta-ala:

ha

Paikkakunta jossa metsäala sijaitsee:

Metsämaan pinta-ala:
Metsätalouden korot:
(tod. liitteeksi)

ha

Paikkakunta jossa metsäala sijaitsee:

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys, sekä puhelinnumero virka-aikana mistä tavoittaa

