
INKOMSTFÖRFRÅGAN 2023

Fyll i och återsänd så snart som möjligt, vi behöver ditt svar inom 1 månad.
Dina inkomstuppgifter krävs för att kunna beräkna rätt avgift för dina insatser.

Om du är gift/ har registrerat partnerskap måste uppgifter fyllas i även för medsökande för att 
beräkningen ska bli korrekt.

Du kan välja att inte lämna några uppgifter och får då betala full avgift enligt kommunens taxa upp till  
maxtaxa. Kontrollera personuppgifter, kryssa på avsedd plats på blanketten, skriv under och skicka in. 
Taxorna  hittar du i avgiftsbroschyren du fått när du beviljades insatser.

Marks kommun
Socialförvaltningen
Myndighetsutövning Äldreomsorg
511 80 KINNA
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PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas enligt GDPR

Sökanden Pnr Namn

NamnPnrMedsökanden

Om du inte lämnar korrekta uppgifter på inkomstblanketten inom en månad efter att du beviljats 
avgiftsbelagda insatser debiteras avgifter upp till gällande maxtaxa. Avgiftsberäkning görs sedan från och 
med den månaden blanketten inkommer. 

☐ Markera med ett kryss om du inte vill lämna några uppgifter för beräkning och väljer att betala full

avgift enligt kommunens taxa.
Om inkomstblanketten inte skickas in uppfattar vi det som att du inte vill lämna några uppgifter och väljer
att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Familjeförhållanden

Om du är gift eller har registrerat partnerskap måste alla uppgifter fyllas i även för medsökande  (partner) för 
att vi ska kunna göra en korrekt beräkning då inkomsterna räknas samman.

Ensamstående

Sammanboende

Gift, lever sammanboende med make/maka

Gift, lever åtskild från make/maka
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INKOMSTER

Du är själv skyldig att informera avgiftshandläggarna om din inkomst, bostadstillägg/bostadsbidrag eller 
boendekostnad förändras under året. När vi fått in dom nya uppgifterna kommer vi att räkna om ditt 
avgiftsunderlag.

Uppgifter med * hämtas automatiskt från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan och behöver inte fyllas i.

MedsökandeSökande

SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER , PER MÅNAD , FÖRE SKATT:

* Allmän pension från Pensionsmyndigheten

Pension, från SPV

Pension, från KPA

Pension, från Alecta

Pension från AMF

Pension, från Skandia

Ersättning från Avtalsgruppförsäkring

* Livränta (skattepliktig)

* Aktivitetsersättning

* Sjukpenning

* Sjukersättning

Inkomst av tjänst

Övriga pensioner

Övrig skattepliktig inkomst

EJ SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER / PER MÅNAD:

* Livränta (ej skattepliktig)

* Äldreförsörjningsstöd

Utlandspension (netto i SEK)

Övriga ej skattepliktiga inkomster

Underhållsbidrag barn

3



Inkomst av kapital

Inkomst av kapital t ex schablonintäkt, ränteinkomster, aktieutdelningar etc. Ej tillgångar

MedsökandeSökande

Inkomst av kapital , föregående år , före skatt

Inkomst näringsverksamhet

MedsökandeSökande

Aktiv / belopp per år före skatt

Passiv / belopp per år före skatt
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Bostadstillägg

Uppgifter med * hämtas automatiskt från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan och behöver inte fyllas i.

Jag/vi har BTP *

Jag/vi har sökt BTP men inte fått beslut ännu

Jag/vi har sökt BTP, men fått avslag

Jag/vi har inte sökt BTP

Bostadskostnad

Skriv hela grundhyran under sökande även om ni är fler än en i hushållet

MedsökandeSökande

HYRESRÄTT:

Grundhyra per månad

Utöver angiven kallhyra tillkommer kostnad för uppvärmning   kvm:

I angiven hyra ingår kostnad för hushållsel                                 kvm:

FASTIGHET:

Taxeringsvärde

Räntekostnad bostadslån per år

Boendeyta kvm

Beräkna bostadskostnaden enligt Pensionsmyndighetens schablon

För beräkning faktisk bostadskostnad bifoga underlag för ett helt år

BOSTADSRÄTT:

Månadsavgift per månad i bostadsrätt

Beräkna bostadskostnaden enligt Pensionsmyndighetens schablon

För beräkning av faktisk bostadskostnad bifoga underlag för ett helt år

Utöver angiven månadsavgift tillkommer kostnad för uppvärmning kvm:

I angiven månadsavgift ingår kostnad för hushållsel                         kvm:
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Individuellt tillägg för minderåriga barn

Heltid

Halvtid

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Kostnad för god man / förvaltare

MedsökandeSökande

Uppge summan som brukaren betalar/år

Bifoga registerutdrag

Uppgifter om min ekonomi får lämnas till

ANHÖRIG TILL SÖKANDE:

Namn och tel dagtid

Relation

ANHÖRIG TILL MEDSÖKANDE:

Namn och tel dagtid

Relation

Autogiro

Jag/vi har inte autogiro idag och vill ha en autogiroblankett
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Postmottagare

Ange om avgiftsbeslut eller faktura ska skickas till annan person än dig själv

Relation

Avgiftsbeslut Faktura

Namn

Adress

Postadress

Telefon

Anhörig God man Annan AnnanGod manAnhörig

Underskrift

Sökandes namnteckning

Medsökandes namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnförtydligande

Datum Behjälplig vid ifyllandet, telefonnummer
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