Hur man fyller i blanketten ”Uppgifter för fastställande av avgift inom hemvården”
Inkomsterna ska vara de som är aktuella just nu – inte föregående års deklaration.
1. Om man inte vill lämna några uppgifter alls utan accepterar att betala
maxavgift sätter man ett kryss här och skriver bara under blanketten.
2. Viktigt att namn och personnummer på maka/make/reg. partner
kommer med då uppgifterna behövs för avgiftsbeslutet. Sambo ska vara med
så det blir rätt minimibelopp. Fylls alltid i!
3. Tjänstepension gäller om Du haft ett arbete där arbetsgivaren betalat in till
tjänstepension. Utbetalare kan vara KPA om Du haft t ex kommunal
anställning, SPV om Du haft statlig tjänst. Det kan också vara andra
utbetalare. Beloppet ska vara brutto/månad – alltså före skatt.
4. Om Du har utlandspension är det viktigt att skilja på om den beskattas i
Sverige – ange bruttobeloppet/månad.
5. Inkomst av tjänst = förvärvsinkomst
6. Om Du betalat in till någon form av pensionsförsäkring och får det
utbetalat nu, ska Du här ange det bruttobelopp du får utbetalt per månad.
7. Ränta på kapital – här anges t ex ränteinkomster, inkomst vid försäljning
av aktier, fonder m.m. som Du hade i fjol. Du ska inte ange hur mycket
kapital Du har. Belopp understigande 500 kronor tas inte med.
8. Här kryssar du i om Du hyr eller äger en bostadsrätt. Ange hyresvärd,
månadshyra, bostadsyta, hur många ni bor i lägenheten samt om det ingår el
eller värme. Om det finns lån på bostadsrätten går det bra att fyll i det under
punkt 9.
9. Uppgifter om Egen fastighet. Skriv i boendeytan så räknas drift- och
värmekostnad ut efter schablonbelopp. Ange taxeringsvärde (för att det ska
bli rätt fastighetsskatt) vidare byggnadsår. Ange också hur många vuxna som
bor på fastigheten och tillhör samma hushåll. Ange uppgifter om
lånekostnader för fastigheten.
10. Merkostnader ex.: Egen kostnad för god man/förvaltare, underhållsbidrag
för barn, kostnader för fördyrad kost (pga. sjukdom – ska verifieras).
Kostnaden måste överstiga 200 kronor/månad och vara varaktig.
11. Här anger Du de minderåriga barn för vilka Du har försörjningsplikt.
Glöm ej att skriva under blanketten!

