Varallisuusselvitys

Tulosta
Hakijan nimi

Henkilötunnus

Avio- / avopuolison nimi

Henkilötunnus

Kotona asuvien alle 18-vuotiaiden nimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Puhelinnumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Tyhjennä kentät

Toimeentulotuen hakijan / hakijoiden tulee täyttää tämä lomake ja liittää se toimeentulotukihakemukseensa.
Puutteellisesti täytetty tai puuttuva lomake johtaa lisäselvityspyyntöön ja käsittelyajan pitenemiseen (toimeentulotukilain 14a §:n 3 mom.).
Toimeentulotukilain 11 §:n ja 12 §:n mukaan asiakkaan tulot ja varat otetaan laissa säädetyin poikkeuksin huomioon
käytettävissä olevina tuloina ja varoina.
Kaikki Suomessa ja ulkomailla oleva omaisuus / varallisuus tulee ilmoittaa, esim. tilit, kiinteistöt ja näistä saatavat
tuotot (toimeentulotukilain 17 § 1 mom.).
Asiakas on myös jatkossa velvollinen ilmoittamaan viipymättä kaikista muutoksista omaisuudessaan / tuloissaan /
menoissaan / tilanteessaan (toimeentulotukilain 17 § 2 mom.).
Ohjeet lomakkeen täyttöä varten:
- Lomake tulee täyttää jokaisen omaisuuslajin kohdalta ja sekä hakijan että mahdollisen avio- / avopuolison sekä
alle 18-vuotiaan lapsen / lasten osalta
- Mikäli ei omista jotakin lomakkeella mainittua omaisuutta, tulee sen kohdalle vetää viiva
- Lomakkeeseen tulee merkitä ne omaisuuslajit, jotka omistetaan tai joiden haltija on ja yksilöidä ne tyhjään
tekstikenttään (esimerkiksi luetella tilinumerot, auton rekisteritunnus tai kiinteistötunnus).
- Liitteenä tulee esittää kaikki omaisuuteen liittyvät asiakirjat, myös viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen
erittelyosa.
- Lomake tulee päivätä ja sekä hakijan että mahdollisen avio- / avopuolison allekirjoittaa.
- Tarvittaessa voitte jatkaa erillisellä liitteellä.
- Lisätiedustelut:
Karkkilan sosiaalitoimisto
Nummelan sosiaalitoimisto

ma-pe klo 9.00 – 10.00 ja 13.00 – 14.00
ma-pe klo 9.00 - 10.00 ja 13.00 - 14.00

Varallisuus

Hakijalla

Puolisolla

Alle 18-vuotiaalla lapsella

Kaikki tilit
(liitettävä tiliotteet, joissa
tili-numero, tilin omistaja,
alku- ja loppusaldo)
Kiinteistöt tai osuudet näistä,
esim. omakotitalo, vapaaajan asunto, metsätila, tontti,
maapohja

(liitettävä päätös
kiinteistö-verotuksesta)
Asunto-osakkeet ja
huoneistot
(liitettävä kauppakirja
tmv.)
Osakkeet, rahasto-osuudet,
joukkovelkakirjat ja muut
sijoitukset
(pankin tosite nykyarvosta)
Henki- ja eläkevakuutukset,
säästövakuutukset,
sairauskuluvakuutukset
(vakuutusehdot, pankin / vakuutusyhtiön tosite nykyarvosta)

Autot, asuntoautot / -vaunut
(liitettävä rekisteriote ja
hinta-arvio)
Muut rekisteröidyt
kulkuvälineet esim. mopo,
moottoripyörä, vene
(rekisteriote ja hinta-arvio)

Kuolinpesien
osuudet (liitettävä
perukirja)
Osuus yrityksessä /
yhtiössä /
osuuskunnassa (nimi ja
y-tunnus)
Pelitilit
esim. Veikkaus, RAY,
PAF (liitettävä tiliote ja
saldo)
Muu omaisuus /
saatava, mikä?

Allekirjoituksellani vakuutan kaikki edellä antamani tiedot oikeiksi. Vakuutan lisäksi, että olen antanut tiedot
kaikesta omaisuudestani (toimeentulotukilaki 17 §).
___ / ___ 20___

Paikka

Hakijan allekirjoitus

Avio-/avopuolison allekirjoitus

