INKOMSTFÖRFRÅGAN FÖR BERÄKNING AV AVGIFT
Ange aktuella uppgifter
Namn

Personnummer

Make/maka

Personnummer

Hemmavarande barn

Personnummer

Gatuadress

Telefon

Postnummer

Postadress

Mobiltelefon

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 full avgift enligt
kommunens taxa.
Gift

Sammanboende

Ensamstående

Aktuella inkomster (före skatt)
Pensionen du får från Pensionsmyndigheten behöver inte fyllas i. Kommunen inhämtar
uppgiften från Försäkringskassan och Skatteverket.
Omsorgstagare
1.1.54 SPV TJÄNSTEPENSION/MÅNAD
1.1.60 KPA TJÄNSTEPENSION/MÅNAD
1.1.90 SPP TJÄNSTEPENSION/MÅNAD
1.1.70 ALECTA/AMF TJÄNSTEPENSION/MÅNAD
1.2.04 INKOMST AV TJÄNST(ej pension), t.ex. arbetsinkomst,
a-kassa, studiebidrag/månad
1.1.80 ÖVRIGA PENSIONER (privat/månad)
1.2.01/02 LIVRÄNTA/MÅNAD
1.8.01 ÖVRIGA PENSIONER, EJ SKATTEPLIKTIGA (utländsk
pension/månad)
1.8.06 ÖVRIGA EJ SKATTEPLIKTIGA LIVRÄNTOR/MÅNAD
3. Inkomst av näringsverksamhet
01 Aktiv näringsverksamhet
02 Passiv näringsverksamhet
03 Ej skattepliktig näringsverksamhet
04 Årets underskott näringsverksamhet

Make/Maka

Kapitalinkomster
Omsorgstagare

Make/Maka

1.4.01 RÄNTEINKOMSTER (INKOMST AV KAPITAL)
1.4.03 UNDERSKOTT AV KAPITAL

(Se senaste räntebesked från bank eller dyl. alternativt preliminär skatteuträkning på
deklarationsblankett.)

Aktuell bostadskostnad
Uppgifterna om bostadskostnad får vi från ditt beslutsunderlag, som du får av
Pensionsmyndigheten, om du har sökt bostadstillägg. Bostadskostnad och ev
bostadstillägg behövs för att korrekt avgift ska kunna fastställas. Ansökningsblanketter
för bostadstillägg finns på denna adress:

www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillägg
eller ring kundtjänst på telefon 0771-776 776
Merkostnader som bör beaktas (Bifoga underlag, redovisning)
Belopp anges i kronor per år
God man: Arvode

Offentliga uppgifter kan behöva inhämtas från Riksskatteverket och Försäkringskassan
vid behov av komplettering. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen, GDPR, och överföras till socialförvaltningens register.
FÖRSÄKRAN, SAMTYCKE OCH UNDERSKRIFT
Jag har mottagit denna blankett och försäkrar att lämnade uppgifter är
sanningsenliga. Jag lämnar även samtycke till att socialförvaltningen får inhämta
inkomstuppgifter från Riksskatteverket och Försäkringskassan.

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon/Mobil

Behjälplig vid ifyllande av blankett:

Namn

Telefon dagtid

Blanketten skickas till; Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna
Telefon, växel: 0980-700 00 – Begär avgiftshandläggare

