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INKOMSTFÖRFRÅGAN
Finns som E-tjänst och blankett på www.varberg.se

1. Personuppgifter och adress

Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen PuL.

Sökande, förnamn och efternamn

Make/Maka/Sambo, förnamn och efternamn

Personnummer

Personnummer

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

 Jag/vi vill inte lämna inkomstuppgifter, utan är beredd att betala maximala avgifter.
 Jag/vi önskar betala via autogiro

 Jag/vi har autogiro

2. Familjeförhållande
 Ensamstående
Vi är gifta

 och lever tillsammans

 men lever stadigvarande åtskilda

Vi är sambor

 och är folkbokförda på samma adress

 men lever stadigvarande åtskilda

3. Bostadskostnad. Fyll i här om du/ni bor i hyresrätt/bostadsrätt/särskilt boende
Sökande
Make/Maka/Sambo
Bostadskostnad/hyra
Bostadsyta
Utöver angiven hyra/avgift tillkommer
kostnad för vattenförbrukning
 Ja
Utöver angiven hyra/avgift tillkommer
kostnad för värme
 Ja
Utöver angiven hyra/avgift tillkommer
kostnad för el
 Ja

kr/mån

kr/mån

kvm

kvm

 Nej

 Ja

 Nej

 Nej

 Ja

 Nej

 Nej

 Ja

 Nej

Räntekostnad för lån på bostadsrätt

kr/år

kr/år

Fyll i här om du/ni bor i egen privat bostadsfastighet
Ägarandel
Fastighetsbeteckning

Sökande
Värdeår

% Make/Maka/Sambo
Taxeringsvärde

%

kr
Bostadsyta exklusive biytor
Lån på bostadsfastigheten

kvm Tomträttsavgäld
Skuldbelopp

kr Skuldränta

kr/år
kr/år

4. Bostadstillägg (BTP)
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För att kunna göra en individuell prövning är det viktigt att du sökt bostadstillägg.
Sökande
Make/Maka/Sambo
* Bostadstillägg
 Jag/vi har sökt BTP

kr/mån
 Jag/vi har ej sökt BTP

kr/mån

 Jag/vi har sökt BTP, men ej blivit beviljade

5. Inkomster av tjänst (skattepliktiga) ange belopp före skatt
Sökande

Make/Maka/Sambo

*Allmänna pensioner

kr/mån

kr/mån

Pension, från SPV

kr/mån

kr/mån

Pension, från KPA

kr/mån

kr/mån

Pension från Alecta/AMF

kr/mån

kr/mån

Övriga pensioner

kr/mån

kr/mån

*Livränta (skattepliktig)

kr/mån

kr/mån

Delpension

kr/mån

kr/mån

Lön/Sjukpenning

kr/mån

kr/mån

Övrig skattepliktig inkomst

kr/mån

kr/mån

6. Inkomster (ej skattepliktiga)
Sökande

Make/Maka/Sambo

Utlandspension (netto i SEK)

kr/mån

kr/mån

Livränta (ej skattepliktig)

kr/mån

kr/mån

*Äldreförsörjningsstöd
Övriga ej skattepliktiga inkomster

kr/mån

kr/mån

-

Barnbidrag

………………………………..kr/mån ………………………………..kr/mån

-

Underhållsbidrag/bidragsförskott

………………………………..kr/mån ………………………………..kr/mån

-

Studiebidrag

………………………………..kr/mån ………………………………..kr/mån

-

Stipendier

………………………………..kr/mån ………………………………..kr/mån

-

Arvode

………………………………..kr/mån ………………………………..kr/mån

-

Annat…………………………….

………………………………..kr/mån ………………………………..kr/mån
………………………………..kr/mån ………………………………..kr/mån

7. Inkomst av kapital (skattepliktig) per den 31 december föregående år. Ange belopp före skatt.
Sökande
Inkomsträntor, utdelningar aktier,
fonder, ekonomiska föreningar m.m.

Make/Maka/Sambo
kr/år

kr/år

8. Utgifter
Uppgifter om ”God man”. Är du ny God man ska registerutdrag om ställföreträdarskap bifogas.
God man, namn
Egen kostnad kr/år. Bifoga
arvodebeslut.

Utgifter
Underhållsbidrag/bidragsförskott

Sökande

Make/Maka/Sambo
kr/mån

* Uppgiften hämtas automatiskt från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten och behöver ej fyllas i.
Allmän pension avser Garantipension, Tilläggspension, Premiepension, Inkomstpension och Änkepension.

kr/mån

9. Annan mottagare av avgiftsbeslut och räkning
Räkning
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Avgiftsbeslut

Namn

…………………………………………….. Namn

…………………………………………….

Relation

…………………………………………….. Relation

…………………………………………….

Adress

…………………………………………….. Adress

…………………………………………….

Postadress

…………………………………………….. Postadress

…………………………………………….

Telefon

…………………………………………….. Telefon

……………………………………………

10. Uppgifter om ekonomiska förhållanden får lämnas till
Namn

……………………………………………..

Namn

…………………………………………….

Relation

……………………………………………..

Relation

…………………………………………….

Telefon

……………………………………………..

Telefon

…………………………………………….

11. Övriga upplysningar
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Socialförvaltningens anteckningar
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Jag styrker mina uppgifter med följande blanketter (skall alltid bifogas):
 Kopia på senaste deklarationen (den gul- och vitrandiga sidan)

 Utbetalningsbesked från privata pensioner, såsom KPA, Alecta/AMF, SPV eller övriga
 Årsbesked från banker

 Kopia på senaste hyresavtal och hyresavi (gäller ej särskilt boende eller om ni tidigare lämnat kopia på hyresavtal
för nuvarande boende)
 Vid God man/Förvaltare; kopia på arvodebeslut
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I de fall där:
-

vi inte har fått in erforderliga eller korrekta uppgifter
du själv eller genom ombud väljer att avstå från att lämna uppgifter, eller lämnar felaktiga
sådana

debiteras högsta avgift enligt fastställd taxa.

Jag intygar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga och tillåter kontroll av
dessa. Jag är införstådd med att jag vid ändrade förhållanden är skyldig att meddela detta.
Datum

Namnteckning

Behjälplig vid lämnande av dessa uppgifter har varit:
Namnteckning

Telefonnr (inkl riktnr)

Ekonomihandläggarna
Telefontid vardagar 08:00-09:30
0340-883 06 eller 0340-69 77 50
E-post: ekonomi.uppdrag@varberg.se

Blanketten insändes till:
Varbergs kommun
Socialförvaltningen
Birger Svenssons 28B
432 80 VARBERG

Du vet väl om att vi har e-tjänster i Varbergs kommun !
Du kan gå in på kommunens hemsida www.varberg.se, klicka vidare på
Omsorg & Stöd, välj Äldre i vänsterkolumnen och därefter Vad kostar hjälpen?
Där hittar du bl.a. denna blankett.

