Inkomstförfrågan

Personuppgifterna kommer att registreras
hos kommunen och hanteras enligt
dataskyddsförordningen, GDPR
(General Data Protection Regulation)

1. Personuppgifter
Sökande, förnamn och efternamn

Make, Maka, Sambo, förnamn och efternamn

Personnummer

Personnummer

Bostadsadress

Utdelningsadress om annan än sökande

Postnummer och ort

Postnummer och ort om annan än sökande

2. Familjeförhållande
Ensamstående

Sammanboende

Gift, lever sammanboende med make/maka

Gift, lever åtskild från make/maka

3. Jag avstår från att lämna uppgifter (Fyll i personuppgifter ovan, skriv under och skicka in)
Jag väljer att inte lämna inkomstuppgifter och accepterar att jag får betala full avgift enligt kommunens taxa.
Underskrift:

Namnförtydligande:

4. Aktuella inkomster (För att vi ska kunna beräkna rätt avgift för dig som har make/maka behöver ni båda
lämna inkomstuppgifter. Det gäller även om make/maka bor på ett äldreboende)
Ange beloppen för innevarande år i kronor/månad före skatt

Sökande kr/mån

Make/maka kr/mån

Sökande

Make/maka

Pension från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan
exempelvis garantipension, tilläggspension, efterlevandepension
Övriga pensioner/inkomster från Försäkringskassan
exempelvis livränta skattepliktig del, sjuk- och aktivitetsersättning
SPV
KPA
AMF/Alecta
Privat pensionsförsäkring
Inkomst av tjänst
exempelvis lön, A-kassa, föräldrapenning, sjukpenning
Inkomst av näringsverksamhet

Aktiv
Passiv

Övriga inkomster ange vad
Ej skattepliktiga inkomster
exempelvis utländska pensioner, studiebidrag, livränta

5. Inkomst av kapital föregående år före skatt
Inkomsträntor, utdelningar, aktier/fonder, schablonintäkter
med mera

kr/år

kr/år
fortsättning nästa sida

Marks kommun					
Telefon 0320 21 70 00 vx		
Organisationsnummer
Socialförvaltningen					Besöksadress: Klockaregatan 15		212000-1504
Handläggarenheten					E-post avgiftshandlaggare@mark.se		Fax nr: 0320-35829
511 80 KINNA 										

Inkomstförfrågan

Personuppgifterna kommer att registreras
hos kommunen och hanteras enligt
dataskyddsförordningen, GDPR
(General Data Protection Regulation)

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

6. Aktuellt bostadstillägg/bostadsbidrag

Sökande

Make/maka

Kommunen förutsätter att du har ansökt/ansöker
om BTP hos pensionsmyndigheten

kr/mån

Söker nu hos pensionsmyndigheten

Har ej sökt

kr/mån
Sökt men fått avslag

7. Bostadskostnad hyres- eller bostadsrätt (Kostnad för hushållsel och parkering ska inte räknas med i hyran)
Hyra per månad

Hyra make/maka

Räntekostnader bostadsrätt, per år

Om ej värme ingår uppge boyta
/kvm

Om el ingår uppge boyta
/kvm

8. Bostadskostnad eget hus
Taxeringsvärde

Räntekostnad bostadslån per år

Bostadsyta, kvm

Kryssa alternativ
Jag vill att kostnaden för drift och
uppvärmning beräknas enligt
Pensionsmyndighetens schablon
Jag vill redovisa faktiska kostnader för drift
och uppvärmning och bifogar underlag,
fakturakopior, kvitton och liknande.

9. Kostnad för god man
Uppge kr/mån

10. Individuella tillägg för minderåriga barn
Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

heltid

halvtid

11. Försenade uppgifter
Om inte inkomstblanketten inkommit inom en månad från insatsen beviljats, kommer du att debiteras full avgift upp till gällande maxtaxa.

12. Annan mottagare av

beslut

faktura

Namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer och ort

13. Jag har hjälpt till att fylla i blanketten.

Telefonnummer dagtid

Namn:

14. Underskrift (Jag försäkrar att uppgifterna är korrekta och tillåter att inkomster får hämtas från Pensionsmyndigheten och
Förskringskassan)

Datum:
Underskrift:

Jag önskar få hemskickat en autogiroblankett.

Underskrift:
Vid frågor, kontakta avgiftshandläggarna.
Telefonnummer: 0320 21 80 78/0320 21 72 17

Marks kommun					
Telefon växel 0320 21 70 00		
Organisationsnummer
Socialförvaltningen					
Besöksadress: Klockaregatan 15
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