PARIKKALAN KUNTA
Sivistyslautakunta/Varhaiskasvatus

TULOSELVITYS

Harjukuja 6, 59100 Parikkala
p. 044-7811239/ varhaiskasvatuspäällikkö
heli.rasanen@parikkala.fi
Vanhempien/huoltajien nimi/nimet ja osoite

Lapsen/lasten1 nimet ja henkilötunnus (kaikki alle 18-vuotiaat)

Puh. toimeen/kotiin
Sähköposti
Perheen veronalaiset/veroista vapaat tulot
Palvelun käyttäjänä olevilla lapsilla ei ole tuloja
Viranhaltijan merk.
Äidin2 tulot €/kk
Palkka ja muut ansiotulot

Isän2 tulot €/kk

Viranhaltijan merk.

Liike- ja ammattitulot
Maatilatalouden tulot
Pääomatulot, esim. korko-,
vuokra- ja osinkotulot,
mitkä?
Sosiaalietuudet
Muut tulot, mitkä?
TULOT YHTEENSÄ
Vähennettävät erät
Maksettu elatusapu €/kk

Viranhaltijan merkinnät

Rahasyytinki €/kk
Palvelun käyttäjinä olevien lasten tulot. Kenelle? Mitä? (esim. elatusapu/tuki)

Viranhaltijan merkinnät

En toimita tulotietojani ja hyväksyn korkeimman maksun toistaiseksi
Tietojen antajan allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa muutoksista.
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

1 Alleviivaa kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset. Ilmoita mahdollinen vanhempainrahakauden

päättymispäivä. (Käyttäkää tarvittaessa liitettä).
2 Äidillä ja isällä tarkoitetaan tässä yhteistaloudessa lapsen kanssa eläviä vanhempia tai muita huoltajia sekä
heidän kanssaan avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa olevia henkilöitä.
LIITTEET






vanhempien/huoltajien kuukausittaiset tulotiedot
tosite/päätös saadusta/maksetusta elatusavusta/-tuesta
verotodistukset viimeksi vahvistetusta verotuksesta selvityksineen tai
selvitykset ennakonpidätysperusteista
yrittäjiltä selvitys yrityksestä saatavasta tulosta

Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat tulot
Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen
kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset
tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista
määrää.
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.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007)
mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta,
rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja
matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista
ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta
suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suorittava etuus (syytinki).
Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen
perusteella.

