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Inlämningsdatum

Klientens 
personuppgifter

Namn Personbeteckning

Adress Telefon

Person som sköter klientens ärenden och telefonnummer Antal familjemedlemmar (make/maka och 
minderåriga barn)

Faktureringsadress (om annan än klientens)

Klientens 
förvärvs-
inkomster

Pensioner/löner Bruttoinkomster €/mån. Nettoinkomster €/mån.

Klientens 
förmåner från 
FPA Vårdbidrag: €/mån. Folkpension: €/mån. Sjukpenning: €/mån.

Bostadsbidrag: €/mån. Garantipension: €/mån. Annan förmån:  €/mån.

Klientens 
kapital-
inkomster

Ränteinkomster och utdelningar och övriga kapitalinkomster Bruttoinkomster €/år Nettoinkomster €/år

Hyresinkomster €/mån.

Avdrag från hyresinkomsten: Bolagsvederlag eller fastighetsskatt: €/mån.

Övriga hyresvärdskostnader (t.ex. vatten och el): Summor: €/mån.
Makens/
makans 
personuppgifter

Namn Personbeteckning

Makens/
makans 
förvärvs-
inkomster

Pensioner/löner Bruttoinkomster €/mån. Nettoinkomster €/mån.

Makens/
makans 
förmåner från 
FPA

Vårdbidrag: €/mån. Folkpension: €/mån. Sjukpenning: €/mån.

Bostadsbidrag: €/mån. Garantipension: €/mån. Annan förmån: €/mån.
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Makens/
makans kapital-
inkomster

Ränteinkomster och utdelningar och övriga kapitalinkomster Bruttoinkomster €/år Nettoinkomster €/år

Hyresinkomster €/mån.

Avdrag från hyresinkomsten: Bolagsvederlag eller fastighetsskatt: €/mån.

Övriga hyresvärdskostnader (t.ex. vatten och el): Summor: €/mån.
Behovsprövade
avdrag från 
inkomsterna

Kostnader för intressebevakning (grundavgift, bokföringsavgift, startavgift): €
Utsökning: €
Övriga avdrag (t.ex. sytning, underhållsbidrag): €

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

Som bilaga till ansökan behöver vi följande uppgifter av både klienten och maken/makan: 
  
1. Slutligt beskattningsbeslut  
2. Senaste kontoutdragen  
3. Verifikat över kapitalinkomster (t.ex. bankens redovisning av ränteinkomster eller/och utdelningar)  
4. Verifikat över avdrag (t.ex. intressebevakningskostnader, utsökning)  
5. Kopia av löneuträkningen, om klienten eller maken/makan har löneinkomster  
6. Kopia av intressebevakarförordnande/-beslut om klienten har en intressebevakare

Klientavgiftsteamets kontaktuppgifter:  
  
Returadress:   Telefonservice:  
Klientavgifter   Hemvårdens tjänster tfn 043 830 1098 eller 043 826 8000 
PB 1700   Handikappservicen tfn 050 303 4431  
01030 Vanda stad  Telefontid mån.-tors. kl. 9.00–11.30    
  
Oma Vantaa e-tjänst:        
www.vantaa.fi/asiakasmaksut

www.vantaa.fi/asiakasmaksut
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3. Verifikat över kapitalinkomster (t.ex. bankens redovisning av ränteinkomster eller/och utdelningar) 
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Klientavgiftsteamets kontaktuppgifter: 
 
Returadress:                           Telefonservice: 
Klientavgifter                           Hemvårdens tjänster tfn 043 830 1098 eller 043 826 8000
PB 1700                           Handikappservicen tfn 050 303 4431 
01030 Vanda stad                  Telefontid mån.-tors. kl. 9.00–11.30                           
 
Oma Vantaa e-tjänst:                                                       
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Mia Mustaparta, Noora Tainio
10.-14.6.2021 Tehty kieliversio suomenkielisen pohjalta ja läh. Mia Mustaparta / HL
HL
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