VAALAN KUNTA
Varhaiskasvatus/lasten päivähoito
TULOINA OTETAAN HUOMIOON:
-

-

-

-

Palkkatulot sekä pää- että sivutoimesta (kuukausipalkan lisäksi tulona otetaan huomioon mm. vuoro- ja kausilisät, luontaisedut, päivärahat, lomarahat)
-liitteeksi viimeisin palkanmaksutosite
Sairauspäiväraha, kuntoutusraha (kerroin 25)
Tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat
Työttömyyspäiväraha (kerroin 21,5)
Omaishoidon tuki
Eläkkeet
Elatusapu ja –tuki
Äitiyspäiväraha, isyysraha ja vanheimpainraha (kerroin 25)
Erityishoitoraha (vanhempi osallistuu alle 16-vuotiaan lapsen hoitoon tai kuntoutukseen
sairaalassa, sairaalan poliklinikalla, kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla)
-liitteeksi tositteet ko. etuuksista
Pääomatulot
-liitteeksi selvitys
Yksityisyrittäjät
- liitteeksi tuloslaskelma ja tase
- palkkatodistus
Maa/metsätalousyrittäjät
- liitteeksi maatila- ja metsätalouden verotuspäätös
Metsätulo Metsätulona oletaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun
lain (1142/2005) 7 §:n 3 mom. mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen
tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10%
ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai
metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10% alempi kuin metsätulo.
Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.
(7.12.2007/1217).

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen
vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös
viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä
prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän
laskemisperusteista määrää.
TULOINA EI OTETA HUOMIOON
-

lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain
(568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa,
aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anneun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä
lasten kotihoidon tukea (11.5.2007/585)

TULOJEN VÄHENNYKSENÄ OTETAAN HUOMIOON
-

suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Lisätietoja: kanslisti Lea Karppinen p. 0400 855947, (08) 58756047



Vaalantie 14
91700 VAALA



Vaihde 08-5360 111
Telefax 08-5360 181

PSP 800013-70296718
Op 576096-1150

