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Maksun alennus- / vapautushakemus 

Saapumispäivä ___  / ___  20___ 

Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on 
esitettävä tositteet. Mikäli tositteita ei toimiteta, ei hakemusta voida käsitellä. 

ANOMUS     MAKSUN ALENNUS    MAKSUN VAPAUTUS 

 /   20  alkaen      /  20      saakka 

HAKIJAN 
TIEDOT 

Hakijan suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Hakijan osoite Puhelinnumero 

TULOT Merkitkää tähän kaikki hakijan nettotulot (veronpidätyksen jälkeen 

käytettävissä oleva tulo) Hakija (€/kk) Puoliso (€/kk) 

Kela/ Kansaneläke 

Kela/ Eläkkeensaajan hoitotuki 

Kela/ Asumistuki 

Työeläke 

Työeläke 

Perhe-eläke 

Korkotulot €/ vuosi 

Metsätulot €/ vuosi 

Osinkotulot €/ vuosi 

Muut tuotot, mitkä? €/ vuosi 

MENOT (menoista esitettävä maksukuitti tai tiliote) €/kk 

Vuokra (ilman autopaikkamaksua) 

Yhtiövastike (erottele pääomavastike) 

Sähkölaskut 

Vesimaksu 

Kotivakuutus (vakuutuskirja esitettävä) 

Muut asumismenot, mitkä 

Terveydenhoitomenot 

Lääkärin määräämät lääkkeet 

Muut menot, mitkä 
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VARALLISUUS         Asunto  

        Kesämökki  

        Auto  

 Puhelinosake       Osuus kuolinpesästä 

 Säästöt        Muut osake- ja rahoitussijoitukset 

 Metsä       Ei omaisuutta 

        Muu omaisuus, mikä? 

VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET (esim. eläke, hoitotuki, asumistuki) 

Haettu etuus Mistä päivästä alkaen etuus vireillä ja missä laitoksessa? 

ELÄMÄNTILANNE 
JA MUUT 
LISÄTIEDOT 

Kertokaa lyhyesti taloudellinen tilanteenne ja syyt siihen. Lisäksi tähän voitte laittaa muita 
lisätietoja. 

LIITTEET Maksun alennusanomukseen tulee liittää vähintään seuraavat liitteet: 

     Tiliotteet (pankin virallinen kirjallinen tiliote tai verkkotiliote) kaikista hakijan tileistä, siitä 
      alkaen, kun maksunalennusta haetaan 

    Vuokrasopimus ja tosite maksetuista asumiskuluista tai tositteet omistusasunnon 
       asumiskuluista 

–     Esitäytetty veroilmoitus/ verotuspäätös erittelysivuineen 

ALLEKIRJOITUS Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi ja samalla suostun tarvittavien tietojen 
hankkimiseen muilta viranomaisilta. 

Päiväys 

Allekirjoitus 
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