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Inlämningsdatum

Vanda stad | Verksamhetsområdet för social- och hälsovård  
Ekonomi- och förvaltningsservicen 
Ekonomienheten | Klientavgiftsteamet

Personuppgifter Klientens namn Personbeteckning

Faktureringsadress Telefon

Makens/makans eller sambons namn Personbeteckning

Barn
Barnets namn och personbeteckning: Kommunal dagvård Daghemmets namn:

ja ei

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej
Klientens 
bruttoinkomst Lön: €/mån. Arbetgivare:

Pension: €/mån. Arbetslöshetsunderstöd: €/mån.

Föräldradagpenning: €/mån. Underhållsbidrag/-stöd €/mån.

Sjukdagpenning: €/mån. Kapitalinkomster (t.ex. utdelning) €/mån.

Annat: €/mån. Annat: €/mån.

Avdrag Underhåll som klienten betalar: €/mån. Utsökning som klienten betalar: €/mån.

Makens/ 
makans  
bruttoinkomst

Lön: €/mån. Arbetgivare:

Pension: €/mån. Arbetslöshetsunderstöd: €/mån.

Föräldradagpenning: €/mån. Underhållsbidrag/-stöd €/mån.

Sjukdagpenning: €/mån. Kapitalinkomster (t.ex. utdelning) €/mån.

Annat: €/mån. Annat: €/mån.

Avdrag Underhåll som maken/makan  
betalar: €/mån. Utsökning som maken/makan  

betalar: €/mån.

Datum och 
underskrift

Genom min underskrift intygar jag uppgifternas riktighet och samtycker till att uppgifterna kontrolleras. Vid behov har 
myndigheten rätt att kontrollera uppgifterna om klientens inkomster. Folkpensionsanstaltens och det nationella 
inkomstregistrets inkomstuppgifter kontrolleras med hjälp av en teknisk anslutning.

Jag vill att myndigheten utreder mina inkomstuppgifter. Jag fyller inte i inkomstuppgifter på blanketten.
Datum Underskrift

Namnförtydligande

Bilagor som behövs för inkomstutredningen, både av klienten och maken/makan: 
1. Löneuträkning/-intyg 
2. Senaste kontoutdragen 
Om klienten eller maken/makan har kapitalinkomster, är i utsökning eller betalar underhåll, ombeds denna också lämna in: 
3. Verifikat över underhållsavtal  
4. Verifikat över utsökning  
5. Beskattningsbeslut 
6. Andra verifikat över inkomster och förmögenhet (t.ex. bankens intyg över fonder och aktier)

Klientavgiftsteamets kontaktuppgifter:
Returadress: 
Klientavgifter  
PB 1700 
01030 Vanda stad

Telefonservice: 
Hemservice för barnfamiljer tfn 050 303 4431 
Telefontid mån.–tors. kl. 9.00–11.30

Oma Vantaa e-tjänst: www.vantaa.fi/asiakasmaksut

www.vantaa.fi/asiakasmaksut
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Genom min underskrift intygar jag uppgifternas riktighet och samtycker till att uppgifterna kontrolleras. Vid behov har myndigheten rätt att kontrollera uppgifterna om klientens inkomster. Folkpensionsanstaltens och det nationella inkomstregistrets inkomstuppgifter kontrolleras med hjälp av en teknisk anslutning.
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Mia Mustaparta, Seija Polvi, Noora Tainio
5.2.18 uusi, tehty tuloselvityslomakkeen pohjalta ja läh. hyväks. Noora Tainiolle
6.2.18 muokattu ja läh. hyväks. Noora Tainiolla
2.3.18 korjattu ja läh. Noora Tainio
22.10.18 vaihdettu uusi osoite ja läh. Noora Tainio
1.11.18 tallennettu staattisena
26.10.18 korjattu yhteystiedot-palkkia
26.9.19 muokattu ja läh. Noora Tainio
9.12.20 muutettu puhelinaika ja läh. Mia Mustaparta
11.-14.6.2021 muokattu ja läh. Mia Mustaparta / HL
HL
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