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Inkomstförfrågan
Personuppgifter
Sökande

Make/maka/sammanboende

Efternamn och förnamn

Efternamn och förnamn

Adress

Adress

Postnummer

Postnummer

Ort

Ort

Personnummer

Personnummer

Om du inte vill lämna inkomstuppgift och därmed accepterar att kommunen debiterar avgift
enligt gällande taxa.
Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller make/maka. Jag är införstådd
med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att jag
därmed accepterar att betala avgift enligt kommunens gällande taxa.

Datum

Underskrift

Telefon

Inkomstuppgifter från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan inhämtas en gång om året och i samband
med inlämnande av övriga inkomstuppgifter.
För att vi ska kunna göra prövning av eventuell reducering av avgiften är det viktigt att du sökt bostadstillägg
(BTP). Får du avslag på BTP, vill vi att du meddelar oss detta.
Ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten, alternativt bostadsbidrag hos
Försäkringskassan.
För att rätt avgift ska kunna beräknas, måste du fylla i denna blankett och sända tillbaka den senast 14 dagar
efter mottagandet.
Full avgift enligt gällande maxtaxa kommer att debiteras till dess inkomstuppgifter har inkommit.
Avgiften kommer inte att ändras bakåt i tiden på grund av för sent inlämnad inkomstuppgift.

Merkostnader som kan beaktas
Kostnad för god man (kr/år)

Underhåll för minderårig (kr/mån, bifoga redovisning)

För prövning av ev. reducering av avgiften vid övriga fördyrade levnadsomkostnader kan du kryssa i rutan, så skickar vi
dig en särskild ansökningsblankett.
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Typ av inkomst
Garantipension
Tilläggspension
Alecta/SPP
AMF
KPA
SPV
Skandia
AFA
Övriga skattepliktiga privata pensioner
Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning (inkomstrelaterad)
Inkomstpension
Sjukersättning (inkomstrelaterad)
Garantisjukersättning
Lön från anställning
Livränta, skatteplikt del
Omställningspension
Garantipension till omställningspension
Förlängd omställningspension
Garantipension till förlängd
omställningspension
Efterlevandestöd
Premiepension
Premiepension till efterlevande
Särskild efterlevandepension
Garantipension till särskild
efterlevandepension
Vårdnadsbidrag skattepliktig del
Barntillägg

Belopp/månad före skatt

Make/maka/sammanboendes
belopp före skatt
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Tidsbegränsad premiepension
Utlandspension skattepliktig del
Änkepension
Garantipension till änkepension
Hustrutillägg
Näringsinkomst
Övriga skattepliktiga inkomster
Inkomst av kapital
(Inkomstränta, utdelning mm, dock ej
schablonintäkter)
Per den 31/12 föregående år
Underskott av kapital
(Ränteutgifter mm)
Per den 31/12 föregående år
Ej skattepliktiga inkomster
Livränta, Utlandspension mm
Bostadstillägg
Bostadskostnad exkl. hushållsel
Även ev räntekostnader på bostadsrätt

För att vi ska kunna räkna ut kostnaden för boende i villa behöver vi veta
Taxeringsvärde
Bostadsyta
Räntekostnader/år
(Ej amortering)
Tomträttsavgäld
Byggnadsår om huset är nyare än 10 år

När du eller anhörig/godman skriver under försäkrar du att det uppgifter du lämnat är
riktiga och att du inte utelämnat något.
Datum

Underskrift

Telefon

Denna blankett skickas till:
Oskarshamns kommun
Socialförvaltningen
Box 706
572 28 Oskarshamn
Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

