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HSssleholms

kommun

Utskriftsdatum

H[ssleholms kommun
Omsorgsltirvaltningen

2018-03-29

Kasem Johnsson
281 80 Hiissleholm

INKOMSTFONTNACAN
Omsorgsf<irvaltningen behdver dina/era uppgifter om inkomster mm fdr att kunna beriikna riitt avgifl.
Det iir viktigt att du/ni meddelar omsorgsftin,altningen si snart uppgiftcrna fiiriindras.

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter registreras och behandlas enligt bestemmelsema i personuppgiftslagen (PuL).

Vi behdver medsd,kandes uppgifter oavsett om vederbdrande har insatser eller

ej. Med medsdkande avses
partners
partner/sambo.
inkomster
make/maka,/registrerad
MakarVregistrerade
och utgifter rZiknas samman
och delas. Niir det giiller sambor iir det endast bostadskostnaden som delas.
Namn

Stikandcn

Medstikanden

f-l

Namn

Pnr

Ensamstiende

tr

Sambo

Gifr/
registrerad
partner

Genom att skicka in ifylld blankett tillsammans med kopia av inkomstdeklaration 2018 (som avser
inkomstiret 2017) med specifikation samtycker du/ni samtidigt till att omsorgsfdrvaltningen fir inhiimta
uppgifter om dina/era inkomster och din/er bostadskostnad irAn Pensionsmyndigheten/F6rsiikringskassan/
Skatteverket och kommunens fastighetsregister.
Om du/ni avst6r frin att liimna uppgifter om inkomster och bostadskostnad innebiir detta att du/ni fAr betala
hdgsta avgilt enligt taxa fdr de insatser som du/ni erhiller.

I

INKOMST AV TJANST mm innevarande

ir, kr/minad fiirc skatt
Stikande

Medsiikande

Registrerade Aktuell

uppgifter

uppgift

Registrerade

uppgifter

Aktuell
uppgift

Garantipension

Till[ggspension
Inkomstpension
Premiepension
Efterlevandepension
Ankepension
SKP-pcnsion
ITP/S-pension

KPA-pension (frin SPV)
KPA-pension
Pensioner fr6n Alecta,/AMF
Pens

frin

Sjukersiittning
Aktivitetsersiittning
Livranta arbetsskada

Livriinta yrkesskada
Inkomst av lon
Utlandspension
utlandspension beskattas:

_

i Sverige,

_

utomlands,

_

l

ej skattepliktig

om kryss vid "beskattas utomlands" ange belopp ftir utlandspension efter skatt.

INKOMST AV NARINGSVERKSAMHET,

KT/flT ftiTE SKAtt

Siikande

Aktiv niiringsverksamhet
Passiv niiringsverksamhet

2

vteostit<anae

]

INKOMST AV KAPITAL
Ange inkomst av kapital per den 31 december fciregiende er. Om inget uppges kommer senast kiinda
taxeringsuppgift aft raknas.
Mcdsiikande

Siikande

Inkomstriinta, utdelningar

l

Kapitalvinst

Kapitalftirlust
Inkomst av uthyming av privatbostad

BOSTADSUPPGIF TER, hyres- eller bostadsriitt

Hyresratt, hyra./minad (hyra

I

ftr

siirskilt boende ska ej anges)

Bostadsratt. avgift/minad:
Riintekostnader fiir bostadslAn ftiregiende 6r

Uppviirmning ingir

|

Ja

- om Nej, ange bostads).ta, kvm:

tr

I

Nej

tr]

BOSTADSUPPGIFTER, egen fastighct (permanent bostad)
Fastighetsbeteckning:
Riintekostnader fcir bostadslin ltiregiende 6r:
Du/ni ansdker om bostadstilliigg/bostadsbidrag/boendetilliigg hos:
Pensionsmyndigheten om du iir 65 6r eller Zildre, tel07't l-776 776, www.pensionsmyndigheten.se
F<irsiikringskassan om du

Zir

64 6r eller yngre,

tel

0771-524 524, www.forsakringskassan.se

KOSTNAD FOR GOD MAN SOM BI,TALAS AV DEN ENSKII,DE
Kostnader f<ir god man som du sjiilv ska erliigga godtages som utgift om kostnaden per m6nad uppg6r till
minst 570 av minimibeloppet fd,r ensamstaende. Du som har handikappersattning ski bifoga beslutet om
ersettning inklusive bilaga. Vi behdver uppgift om du kompenseras fcir kostnaderna f6r god man genom

handikappersiittningen.
Totalsumma lbrgAende

ir:

POSTMOTTAGARE

Angc om avgiftsbeslut eller faktura ska skickas

till annan

Avgiftsbeslut

person en dig sjnlv

Faktura

I

I{elation

[anhiirig IGodman

f-.lAnnan

Iarrh.l.ig [God -un lAnnan

!'Tn

]

ndr".'

I

Postadress

l

I

ftl"f", i

I

AUTOGIRO
6nskar autogiroblankett, har idag ej autogiro
I

OVRIGA UPPLYSNINGAIT

UNDERSKRIFT
Jaglvi fdrsiikrar hiirmed att ltimnade uppgifter iir fullsttindiga och korrekta.
Jaglvi iir medvetna om att iindrade fcirhillanden som kan paverka avgiften miste meddelas.

S6kandes namnteckning

tleh jelplig vid il11landct, namnrcckning

Meds(ikandes namnteckning

llehjalplig vid ifvllandet. namnfortydligande

Datum

Behplplig vid iflllandet. telefonnummcr

Blanketten insiindes snarast, tillsammans med kopia av inkomstdeklaration
201g (som avser
inkomstaret 2017) med specifi kation.

I

