Inkomstförfrågan för
beräkning av avgift
Socialförvaltningen

Skicka med Inkomstdeklaration inklusive specifikation som avser inkomståret

2018, som kom under 2019. TACK!
Efternamn och förnamn

Personnummer

Make/maka/partner/sambo (efternamn och förnamn)

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Mobiltelefon

Jag väljer att inte lämna uppgifter om min/våra ekonomiska förhållanden.
Jag är införstådd med att jag då får betala högsta avgift enligt kommunens taxa.
(Eftersom kommunen har skyldighet att se om ni har råd att betala högsta avgift kommer
uppgift om pension och BTP att hämtas från försäkringskassan/pensionsmyndigheten)
Aktuell bruttoinkomst (FÖRE SKATT)
Där du/ni inte har någon inkomst, markera med streck .

Sökande

Make/maka

Pension, Bostadstillägg från försäkringskassan
*) se nedanstående text

Sjukersättning från försäkringskassan FÖRE SKATT
SPV-pension/månad FÖRE SKATT
Alecta/AMF (tjänstepension)/månad FÖRE SKATT
Utländsk pension/månad netto (EFTER SKATT)
Inkomst av tjänst t ex lön, a-kassa/månad FÖRE SKATT
Övriga inkomster (livränta,
näringsverksamhet mm)/månad
(specificera inkomster bredvid)
FÖRE SKATT
(Se senaste pensionsavi, lönespecifikation eller liknande)
*)Pension/ersättning från försäkringskassan/pensionsmyndigheten behöver inte fyllas i, vi får uppgiften från
riksförsäkringsverket. Övriga pensioner och inkomster måste redovisas.

Jag har bostadstillägg från försäkringskassan/pensionsmyndigheten med kronor: __________
Jag har sökt bostadstillägg hos försäkringskassan/pensionsmyndigheten men inte fått något
Jag har inte sökt bostadstillägg från försäkringskassan/pensionsmyndigheten
Var god vänd!

Kapitalinkomst brutto/år (före skatt)

Sökande

Make/maka

Inkomstränta, räntebidrag, utdelning mm/år
*) Se räntebesked för år 2018 från bank eller dylikt, alternativt preliminär skatteuträkning på
deklarationsblankett för inkomståret 2018, som kom under år 2019.

Uppgifter om bostad
Hyresrätt
Hyra/avgift per månad

Kvadratmeteryta (boyta)

Ingår hushållsel?
Ja Belopp: _______________

Nej

Ingår hushållsel?
Ja Belopp: _______________

Nej

Bostadsrätt
Hyra/avgift per månad

Kvadratmeteryta (boyta)

Långivare

Skuldbelopp

Procentuell räntesats

Villa/radhus
Fastighetsbeteckning

Taxeringsvärde (för

Värdeår (byggår)

beräkning av fastighetsavgift)

Långivare

Skuldbelopp

Kvadratmeteryta
(boyta)

Procentuell räntesats

Övriga kostnader
(t.ex. god man-kostnader, fördyrad kost, kostnad för hemmaboende barn, tomträttsavgäld/år)

Kronor/månad

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information
du lämnar lagras och bearbetas i register inom socialförvaltningen.
Du har rätt att begära rättelse om uppgifterna i registret är felaktiga samt kostnadsfritt 1 gång per år
efter skriftlig ansökan få skriftlig information om registrerade uppgifter.

För fullmakt avseende faktura och avgiftsbeslut finns en särskild blankett att få.
Kontakta Avgiftshandläggare på telefon 0157-43 03 54 eller 0157-43 03 53.
Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att
jag är skyldig att meddela ändrade förhållanden, som kan påverka min avgift.
Jag åtar mig betalningsansvaret enligt gällande taxa beslutad av Kommunfullmäktige 2003-08-11 § 121.
Datum

Sökande

Datum

Behjälplig vid upprättande av inkomstförfrågan

Blanketten skickas snarast möjligt till:

FLENS KOMMUN
Socialförvaltningen
Utredningsenheten Äldre och personer med
Funktionsnedsättning
642 81 FLEN

