Inkomstanmälan 2018
OBS! Inkomstanmälan ska vara inlämnad senast 21 dagar efter att du fått blanketten.

1. Personuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Ensamstående
Sammanboende, ej gift
Namn make/maka/sammanboende

Gift, sammanboende

Adress make/maka/sammanboende (om annan än ovanstående)

Gift, ej sammanboende
Personnummer
Telefonnummer (om annat)

Jag väljer att inte lämna uppgifter om de ekonomiska förhållanden som rör mig eller min make/maka. Jag är
införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att
jag accepterar därmed att betala högsta avgift enligt kommunens taxa.
Kom ihåg att underteckna blanketten på nästa sida!

2. Inkomstuppgifter
Uppgifter om garantipension, tilläggspension, änkepension, inkomstpension, premiepension,
äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg inhämtar kommunen. Övrigt redovisas nedan!
Nuvarande bruttoinkomst per månad (före skatt)

Make/maka/
sammanboende

Sökande

Tjänstepension (t ex SPV/KPA/Skandia)
Typ av pension:
Övriga pensioner (t ex Alecta, SPP, AMF)
Typ av pension:

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

Privat pensionsförsäkring

kr/mån

kr/mån

Inkomst av tjänst/lön/sjukpenning

kr/mån

kr/mån

Inkomst av näringsverksamhet

kr/mån

kr/mån

Övriga inkomster (t ex utländsk pension)

kr/mån

kr/mån

Livränta, skattepliktig

kr/mån

kr/mån

3. Inkomst av kapital (avkastning 31 december föregående år)
Ränta/utdelning

Bankränta, utdelning aktier/fonder, reavinst (före skatt)

Maka/Make/
sammanboende

Sökande

kr/år

kr/år
OBS! Var god vänd!

4. Arvode god man
Arvode för god man:

kr/år (intygas)

5a Boendekostnader för dig som bor i hyreslägenhet/bostadsrätt
Typ av boende:

Hyrd bostad

Bostadsrätt

5b Boendekostnad för dig som bor i eget hus
Byggår

Taxeringsvärde

Låneskuld

Månadshyra ______________ kr/mån

Boyta m², exkl. källare Räntekostnader/år

6. Övriga uppgifter

7. Annan mottagare (Fylls i om avgiftsbeslut och räkning skall skickas till annan mottagare)
Efternamn och förnamn (mottagaren)

Relation

Adress
Postnr

Postadress

Telefonnummer

8. Underskrift
Jag/vi försäkrar att alla uppgifter jag/vi lämnat är fullständiga och riktiga

Datum och namnteckning sökande

Namnförtydligande

Datum och namnteckning make/maka/sammanboende

Namnförtydligande

Namnteckning eventuellt God man/ombud

Namnförtydligande

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och överföras till
socialtjänstens personregister.
Vid frågor kontakta Nässjö kommun tel. 0380-51 85 14, säkrast mellan kl. 10-11 eller kl. 15-16.

Blanketten skickas till:
Nässjö kommun
Socialförvaltningen
Kerstin Lilja
571 80 NÄSSJÖ

Glöm inte underskriften!

