
INKOMSTFRFRGAN
Lidkpings '

.,
kommun Ar 2022

D Qm_ni in_te vill redovisajnkomstgr ogh boendekostnad stt kryss i rutan.
NI far d'armed betala hogsta _avglft for bevuljad insats. Behver endast besvara
punkt 1 och 2 samt underskrlft

1. PERSONUPPGIFTER

Efternamn och tilltalsnamn Personnummer

Adress

Postnummer/postadress

Make/maka/registrerad partner/sambo Personnummer
Efternamn och tilltalsnamn

Civilstnd, den som fr std " __
Sammanboende

D Gift/Registrerad partner [j Ogift D Anka/Ankling D Ja D Nej

D nskar f en blankett fr autogiro

2. ANNAN MO'I'I'AGARE AV AVGIFTSBESLUT OCH/ELLER FAKTURA

Avgiftsbeslut/Faktura skall skickas till

D Frvaltare DGod man D Nrstende

Namn

Adress

Postnummer Postadress

Telefon

VND BLAD



INKOMSTFRFRGAN
Lidkpings
kommun

3. INKOMSTER fr innevarande mnad brutto (fre skatt)

Social Vlfrd hmtar uppgifter om inkomster frn Pensionsmyndigheten, Statens pensionsverk och Frskringskassan och
dessa behver inte uppges nedan.

Inkomster Den som fr std Make/maka/
kr/mnad reg. partner/sambo

kr*/mnad
Allmn pension frn Pensionsmyndigheten Hmtas frn myndighet Hmtas frn myndighet

Ankepeusion Hmtas frn myndighet Hmtas frn myndighet

AMF

Alecta

KPA/Skandia

SPP

SPV/SPP

Annan tjnstepension

Privata pensioner

Utlndsk pension

Skattepliktig i Sverige
Ja D Nej D
Ovriga pensioner

Livrntor

Inkomster av tj inst och A—kassa

Underhllstd

Ovriga skattepliktiga inkomster

Ovriga ej skattepliktiga inkomster

4. INKOMST AV KAPITAL brutto (fre skatt) enligt senaste kontrolluppgifter

Inkomst av kapital Kr/r Kr/r

rsrnta p kapital for 2021

Utdelningar fonder, aktier, obligationer fr
2021 (ej schablonintkt)

VND BLAD
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5. INKOMST AV NRINGSVERKSAMHET brutto (fre skatt) enligt senaste kontrolluppgifter

Den som fr std Make/maka/reg. Partner/sambo
Har_ du inkomst av
nrmgsverksamhet

Om ”Ja” bifoga kopia av deklaration

D Nej

D Ja, aktiv
D Ja, passiv

DNej
DJa, aktiv
DJa, passiv

6. UPPGIFT OM HYRD BOSTAD, HYRESLGENHET ELLER BOSTADSRTT (Ej ldre- och demensboende)

D Hyresrtt D Bostadsrtt

Mnadshyra/avgift Bostadens storlek Ingr Ingr Ingr Ingr varmvatten?
(m2) hushllsel? vrme? vatten?

D Ja_ D Ja. D Ja D Ja
D Nej D Nej D Nej D Nej Kr/mnad:

Kostnad fr garage, parabol, hemfrskringar, avgift ti11_hyresgstforeningen ska inte ing i hyreskostnaden.
Om bredband eller ngot annat r en obligatorisk avgift 1 hyran kan det ing i mnadshyra/avgift.

7. UPPGIFT OM EGET HUS, gller ej fritidshus

OBS! Har du slt eller p annat stt verltit ditt hus men bor kvari huset, anses det att hyresavtal freligger (JB 12:1).
Du ska d fylla i uppgifterna under punkt 7

D Eget hus D Eget tvfamiljshus Smhus p lantbruksenhet
'

(bifoga kopia av senaste deklaration)
Fastighetsbeteckning Fastighetens aktuella taxeringsvrde (kr)

Vrder/Byggnadsr Taxeringsr Antal lagfarna gare

Fastighetens bostadsyta (m2) enligt taxeringsbeslut

H s ngon del av bostaden ut
Ja D Nej

Inkomst av uthyrningen (kr/mn)

Fylls i av dig/er som bor i eget tv/flerfamiljshus: Den egna lgenhetens bostadsyta (m2) enligt taxeringsbeslut

8. LN P BOSTADSRTT ELLER FASTIGHET (bifoga kopia av senaste lneavi)

Rntekostnad per r fr ln p bostadsrtt eller fastighet

VND BLAD
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9. DATASKYDDSFRORDNINGEN - GDPR

Alla hr lmnade uppgifter samt uppgifter som hmtats in frn vissa myndigheter kommer att bearbetas och lagras p

elektronisk vgi kommunens datasystem under beaktande av bestmmelserna enligt Dataskyddsfrordningen (GDPR).

10. VRIGA UPPLYSNINGAR (t ex merkostnader fr god man)

11. UNDERSKRlFT

Jag tkrar att uppgltter som Jag lmnat1 denna blankett ar fullstandl a och sannln senllga. Jag r
medveten om att jag a'r skyldl att anmla frndrade lnkomst- oc_h bos adsforhllan en. Jag
accepterar att lmnade uppgl er kontrolleras och att avglfter kan Justeras, Vld behov max tre
mnader retroakt1vt.

Underskrift Beh lpliga med att fylla i blanketten har varit
Datum |_| waltare/god man [_| Nrstende

Underskrift* Namn och telefonnummer

_?) Om den som fr std p nd av lder, Sjukdom eller l1knande ej SJ lv kan lmna begrd
orskran br den som far ora dennes talan sknva under.

Inkomstfrfrgan skickas inom 14 dagar till:

Lidkpings kommun

Social Vlfrd

531 88 LIDKPING

Vid frgor, vnd dig till Kontaktcenter telefon 0510 — 77 00 OO


