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INKOMSTUPPGIFT

MÖNSTERÅS KOMMUN, Socialförvaltningen

för beräkning av avgift 2018

Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS
0499-171 02, 171 05

Datum ____________________

Om du/ni inte vill lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör er eller make/maka - kryssa i rutan! Jag är
införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att jag därmed
accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.
Uppgifter som hämtas från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan: tilläggspension, inkomstpension, garantipension,
premiepension, änkepension, sjukersättning/aktivitetsersättning, bostadstillägg/bostadsbidrag. Obs! Dessa uppgifter behöver
du/ni inte fylla i.

Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Maka/make/sambo
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Sökande

Maka/make/sambo

Alla inkomster ska uppges brutto (före skatteavdrag)

Alla inkomster ska uppges brutto (före skatteavdrag)

Ex AMF, SPP, Alecta m.m.

Ex AMF, SPP, Alecta m.m.

kr/mån
kr/mån

Annan pension/livränta – skattepliktig /

kr/mån

kr/mån
kr/mån

Annan pension/livränta – skattepliktig /

kr/mån

ej skattepliktig

ej skattepliktig

Inkomst av kapital (räntor, utdelning m.m.) 2015

Inkomst av kapital (räntor, utdelning m.m.) 2015

kr/mån

kr/mån

Arbetsinkomster (ifylles ej av ålderspensionär)

Arbetsinkomster (ifylles ej av ålderspensionär)

Arbetsgivare

Arbetsgivare

kr/mån

kr/mån

Övriga inkomster (t ex hyres-, jordbruksfastighet)

Övriga inkomster (t ex hyres-, jordbruksfastighet)

Inkomst från

Inkomst från

kr/mån

God man/förvaltare

God man/förvaltare

Egen avgift/år

Egen avgift/år

kr/mån
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Hyreskostnad lägenhet/bostadsrätt (exkl. hushållsel)
Ev värmekostnad/mån

kr/mån

Egen fastighet
70 % av räntekostnaden för lån på fastighet eller bostadsrätt,

Taxeringsvärde

tas med i beräkningsunderlaget.

Bostadsyta

Vid boende i eget hus eller bostadsrätt, räknas
uppvärmningskostnader fram genom en schablonberäkning

Lån på fastigheten

på 168 kr/kvm, samt en schablonberäkning på 208 kr/kvm
för att få fram övriga driftskostnader.

Ränta per år (kronor)

Pensionsmyndighetens föreskrift samt beräkningsgrund följs.

Särskilda upplysningar

Annan fakturamottagare
Namn
Adress
Postnummer

Ort

Bilagor
Jag bifogar handlingar som styrker
Inkomstuppgifter

Tillgångar/skulder

Bostadsuppgifter

Inkomstdeklaration spec. sid 1

Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifter om faktiska förhållanden som jag lämnat i denna blankett är fullständiga och
sanningsenliga. Jag är också medveten om att jag är skyldig att anmäla framtida förändringar. Personuppgifter i ansökan
behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av
förvaltningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Underskrift, sökande

Ort och datum
Namnförtydligande

Underskrift, maka/make/sambo

Ort och datum
Namnförtydligande

Behjälplig vid ifyllandet/ev. fullmakt
Namn

Ort och datum

Telefonnummer

Autogiro
Du kan kostnadsfritt betala dina fakturor via autogiro. Kryssa i rutan om du vill ha mer information.

