TULOSELVITYSLIITE
Talouspalvelut/laskutustiimi

28.2.2019

Asiakkaan nimi
Henkilötunnus

Korkotulot
Asiakkaan pankki/pankit
Merkitkää pankkinne nimi / nimet ja toimittakaa lähettämämme korkotuloselvitys kaikkiin pankkeihinne.

Merkitkää alla olevien kysymysten kohdalle rasti joko kyllä tai ei kohtaan. Jos vastaatte
kyllä, niin toimittakaa asiakirja laskutukseen
Ansiotulot
Onko Teillä ansiotuloja; esimerkiksi eläke- tai palkkatuloja?






Ei

Jos Teillä on ansiotuloja, niin pyydämme toimittamaan päätöksen eläkkeestä / eläkkeistä tai
palkkatodistuksen, mistä käy ilmi myös ennakonpidätys.
Toimittakaa viimeinen tiliote, josta käy ilmi nettotulot
Mahdolliset ulkomaan eläkkeet tositteineen

Metsän laskennallinen tuotto
Omistatteko metsää / Osuutenne kuolinpesän metsäomaisuuteen?


Kyllä

Kyllä

Ei

Pyydämme puolestanne suoraan verotoimistosta omistamanne metsän pinta-alatiedot metsän
laskennallisen tuoton laskemista varten.
Metsän sijaintikunta (paikkakunta, missä metsä sijaitsee)? ____________________________________

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä · PL 4 (Pohjolankatu 21) · 74101 Iisalmi · Puhelinvaihde (017) 272 41 · kirjaamo@ylasavonsote.fi · www.ylasavonsote.fi
IISALMI
·
KIURUVESI
·
SONKAJÄRVI
·
VIEREMÄ

TULOSELVITYSLIITE
28.2.2019

Talouspalvelut/laskutustiimi

Osuus kuolinpesässä

Kyllä

Ei

Leski on edesmenneen puolison kuolinpesän osakas osituksen toimittamiseen saakka

Oletteko leski?



Jos olette leski, pyydämme toimittamaan kopiot edesmenneen puolison jälkeen laaditusta perukirjasta ja
mahdollisesta testamentista sekä
ilmoittamaan edunjättäjän henkilötunnuksen ja nimen ____________________________________
sekä kuolinpäivän _______________________

Onko kuolinpesässä tehty osittaista tai lopullista perinnönjakoa


Jos ositus tai perinnönjako on tehty, niin pyydämme toimittamaan
kopion ositussopimuksesta tai perinnönjakosopimuksesta

Mikäli olette osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä,
onko kuolinpesällä tuloja?



Jos kuolinpesällä on tuloja, mitä tuloja? __________________________________________________
Tulojen osalta pyydämme Teitä toimittamaan tositteet, vuokratulojen osalta vuokrasopimuksen sekä
tositteet mahdollisista vähennyksistä (esim. yhtiövastikkeet).

Onko kuolinpesässä tehty sopimusta kuolinpesän yhteishallinnasta?


Jos sopimus on tehty, niin pyydämme toimittamaan kopion sopimuksesta

Vakuutuskorvaukset
Saatteko vakuutusyhtiöltä säännöllisesti korvauksia?


Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Jos saatte, niin pyydämme toimittamaan kopion korvauspäätöksestä

Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot pääomasta tai muusta
omaisuudesta saatavat tulot
Onko teillä osinkotuloja?
Onko teillä vuokratuloja (pellonvuokra, osakehuoneiston vuokra)?


Toimittakaa kuitit tai tiliote

Muut toimitettavat asiakirjat
 Päätökset omasta ja (puolison) viimeksi vahvistetusta verotuksesta, verotuspäätös
erittelyosineen.
Paikka ja aika

_______________________________

Allekirjoitus

_______________________________

Nimenselvennys

__________________________
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