MAKSUN MÄÄRÄYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TULOT JA MENOT
Tuloselvityksen liitteet








Palkkatodistus tai palkkaerittely, josta ilmenee kuluvan vuoden palkkakertymä ja
lomarahan osuus. Mikäli kuluvan vuoden kertymäaika on alle 6kk, tarvitaan myös
edellisen vuoden palkkatiedot
Päivärahapäätös tai maksuilmoitus (työttömyys, sv-päiväraha)
Tiliote saaduista elatusmaksuista ja elatustuista
Todiste maksetuista elatusmaksuista
Selvitys muista tuloista
Verotodistus, mikäli korko ja/tai osinkotuloja

Yrittäjien tuloselvitys:
o Tuloslaskelma ja tase (ei osakeyhtiöt)
o Verotodistus erittelyosineen
o Selvitys yksityiskäytöstä ja luontaiseduista ym
o Osinkotulot
Metsätulojen huomioon ottaminen
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005)
7§:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta
kerrottuna metsämaan pinta-alalla.
Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot.
Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen
vuotuisen
hakkuumahdollisuuden
nettoraha-arvo
on
metsänhoitoyhdistyksen
tai
metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin
metsätulo.
Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Huomioonotettavat tulot mm.























palkkatulo
lomaraha
ammatin- ja liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta
koulutustuki
vanhempainraha, äitiysraha ja isyysraha
erityisäitiysraha
kansaneläke – ei kuitenkaan lapsikorotusta
sairausajan päiväraha
erityishoitoraha
eläketulot
elatusapu ja elatustuki (vain hoidossa olevan lapsen oma)
perhe-eläke
elinkorko
haittalisä
kuntoutusraha, kuntoutustuki
tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat – ei kuitenkaan
sairaanhoito- ja tutkimuskorvaukset
kotoutumistuki
maahanmuuttajan erityistuki
starttiraha
työmarkkinatuki
työttömyyspäiväraha










veteraanilisä
muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta omaisuudesta saatavat
bruttotulot (esim. vuokratuloista vähennetään yhtiövastike)
ylityö- ja vuorolisät
omaishoidon tuki
ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot,
ammattikoulutusraha ja monimuoto-opiskelijan ansiot
luontoisetu
yrittäjäraha

Tulot, joita ei oteta huomioon:

















lapsilisä
vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen etuus
kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus
asumistuki
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettava sairaanhoito- ja tutkimuskulu
sotilasavustus
rintamalisä
opintoraha
aikuiskoulutustuki (koskee vain koulutusrahaston maksamaa)
opintotuen asumislisä
toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
mukainen ylläpitokorvaus
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta
opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
perhehoidon kustannusten korvaukset
lasten kotihoidon tuki

Tuloista tehtävät vähennykset




suoritetut elatusapumaksut, joista on toimitettava selvitys viimeisen kuuden kuukauden
ajalta
tosiasialliset perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana
suoritettava etuus (syytinki)

