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Sosiaalihallinto  En halua jättää tulotietoja ja hyväksyn 
sen vuoksi maksimitaksan. 

Hakija 
Nimi Henkilötunnus

Aviopuoliso 
Nimi Henkilötunnus

Osoite  Postisoite

Sähköposti 

Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin Muu puhelin 

Tulotyyppi Summa/
kuukausi 

Aviopuoliso 
summa/kuukausi 

Takuueläke 

Lisäeläke, tulo eläke 

Muut veronalaiset eläkkeet 
Alecta, AMF, SPV, yksityiset eläkkeet yms. 

Palkkatulot 

Muut veronalaiset tulot 
Jälkeen elävän tuki, vaimokorotus, elinkorko yms. 

Veronalaiset korvaukset (ei eläkkeet) 
työttömyyskassa, sairauskorvaukset, aktivointikorvaus 

Korkotulot, viimeisin verotus 
HUOM! Vuosisumma 

Ei-veronalaiset tulot 
Elinkorko, ulkomaaneläke yms. 

Asuntolisä 

Asuntokulut 

Muut lisäkulut, jotka voidaan ottaa huomioon (200 kruunua 
kuukaudessa ylittävät vähintään 6 kuukaudelta vuodessa). 
Esimerkiksi uskotun miehen kulut, alaikäisen elatuskulut 
kuukaudessa, kalliimman ruokavalion kulut, työ-/sairaus-
matkakulut, toimintarajoite- ja vapaa-ajantoimintakulut yms. 
HUOM! Lisäkulut pitää vahvistaa kuiteilla tms. 
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Tarvitsemme seuraavat tiedot voidaksemme laskea omakotitalossa asuvan maksun: 

Verotusarvo 

Asuinpinta-ala (m2) 

Korkokulut vuodessa 

Rakennusvuosi, jos talo on uudempi kuin kymmenen (10) vuotta 

Muut kulut vuodessa 

Jotta voisimme tehdä selvityksen mahdollisen maksun tasauksesta, on tärkeää, että 
olet hakenut asuntolisää (BTP). Jos BTP-hakemuksesi hylätään, ilmoita meille siitä. 

Asuntolisähakemus lähetetään Vakuutuskassaan. 

Jos allekirjoitat sukulaisena tai uskottuna miehenä tulokyselylomakkeen, vakuutat, että 
olet antanut oikeita tietoja ja ettet ole jättänyt ilmoittamatta mitään. 

Paikka ja aika  

Hakijan allekirjoitus Nimenselvennys

Lomake lähetetään 14 päivän sisällä osoitteeseen: 

Håbo kommun
Socialförvaltningen 
Avgiftshandläggare
746 33 Bålsta 

Jos haluat, että lasku lähetetään jollekin toiselle henkilölle, kirjoita hänen nimensä ja 
osoitteensa tähän. 

Nimi 

Osoite  

Postiosoite 

Håbon kunta kerää henkilötietosi käsitelläkseen tulokyselyäsi. Käsittelemme tietojasi tietosuoja 
asetuksen artiklan 6.1 e mukaisesti. Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme tehdä 
yleishyödyllisiä tehtäviä. Se on välttämätöntä myös rekisterinpitäjän viranomaistoiminnan kannalta. 
Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Håbon kunnan hoito- ja erityishuoltohallinto. Osoitteessa 
habo.se/personuppgifter voit lukea lisää oikeuksistasi, siitä, miten Håbon kunta käsittelee 
henkilötietoja sekä siitä, miten saat yhteyden tietosuojavastaavaan.
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