Ilmoittautuminen

Bruttotulot

Lähetä lomake osoitteeseen

Solnan kaupunki
Lapsi- ja koulutushallinto
171 86 Solna

Katso viimeiseltä sivulta, miten lomake tulee täyttää ja mikä kaikki lasketaan tuloiksi.
1. Talouden osoite

Osoite

2. Talouteen kuuluvien henkilöiden tiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Etunimi

Sukunimi

Henkilötunnus

Tulot yhteensä

Puhelin 1

Puhelin 2

☐Työelämässä

Työnantaja

☐Opiskelija

Koulutuksen järjestäjä

☐Työtön

☐Vanhempainvapaalla

Etunimi

Sukunimi

Henkilötunnus

Tulot yhteensä

Puhelin 1

Puhelin 2

☐Työelämässä

Työnantaja

☐Opiskelija

Koulutuksen järjestäjä

☐Työtön

☐Vanhempainvapaalla
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3. Muut tiedot

☐ Saa sosiaalipalvelulain mukaista taloudellista tukea

☐ Saa kotoutumiskorvausta

☐ Ei ilmoita tulotietoja – hyväksyy korkeimman tariffimaksun

☐ Hyväksyy jaetun laskun toisen huoltajan kanssa
vuoroasumisen tapauksessa

(toimeentulotukea)

4. Muita tietoja

5. Allekirjoitukset

Hyväksyn/hyväksymme Solnan kaupungin soveltamat säännöt ja tariffiasetukset ja
sitoudun/sitoudumme vastaamaan maksuista. Annan/annamme Solnan kaupungille oikeuden
tarkistaa tulotiedot työnantajalta, Ruotsin sosiaalivakuutusvirastolta ja veroviranomaisilta.
Paikkakunta ja päiväys

Paikkakunta ja päiväys

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Lomakkeella annettuja henkilötietoja käytetään välttämättömään hallinnointiin lapsi- ja
koulutushallinnossa. Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräysten
mukaisesti. Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä lapsi- ja
esikoululautakuntaan tai koululautakuntaan.
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OHJEET
Talous

Täytä talouteen kuuluvien henkilötiedot. Talous viittaa seuraaviin: naimisissa tai avoliitossa
olevat tai yksinhuoltajat, jotka ovat kirjoilla samassa osoitteessa riippumatta siitä, ovatko lapset
näiden yhteisiä vai eivät.
Jaettu lasku

Jos

•
•
•

vanhemmilla on yhteishuoltajuus,
lapset asuvat vuorotellen toisen huoltajan luona ja
molemmat vanhemmat käyttävät paikkaa,

molempien vanhempien talouksien tulee (erillisillä lomakkeilla) ilmoittaa tulonsa maksun
laskemista varten.
Tulolomakkeet ja tietoa säännöistä sekä tariffiasetuksista löytyy Solnan kaupungin kotisivuilta
osoitteesta www.solna.se. Voit myös soittaa yhteyskeskuksemme numeroon 08-746 10 00.
Tuloksi lasketaan seuraavat:















työttömyysetuus
sijaisvanhemmuuspalkkiot
työmarkkinakoulutusavustus
bruttopalkka
asevelvollisten kertauskoulutuspäiväraha
perhelisä/-avustus
vanhempainraha
käteinen työmarkkinatuki
elinkorko (tietyillä poikkeuksilla)
eläke (ei lapseneläke)
sairausavustus/-päiväraha
lapsen hoitotuki, palkkio-osuus
tuloerän/elinkeinotoiminnan ylijäämä
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