Tyhjennä lomake

Kela

WH 12

Muutosilmoitus
Lastenhoidon tuki

Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa lomakkeen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

L Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).

1. Etuuden saajan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

Jos asut tällä hetkellä tilapäisesti jossakin muussa osoitteessa, kirjoita osoitteesi kohtaan 6. Lisätietoja.

2. Hoitolisään vaikuttavat muutokset

L

Merkitse rastilla, mikä tai mitkä tilanteet perheessäsi ovat muuttuneet. Merkitse myös päivämäärä, jolloin muutos
on tapahtunut. Voit kertoa kohdassa 6. tarkemmin muuttuneista tiedoista.
Perheen tulot ovat muuttuneet _____._____._________ alkaen.
Lasten hoitotiedot ovat muuttuneet _____._____._________ alkaen. Ilmoita kohdassa 6. lasten hoitotietojen muutokset.
Muutto uuteen kuntaan _____._____._________ alkaen.
Avioliitto / avoliitto _____._____._________ alkaen.
Parisuhde on päättynyt _____._____._________.
Muutto ulkomaille _____._____._________. Täytä lisäksi lomake Y 38.
Muu syy. Mikä ja mistä alkaen?
___________________________________________________________________ _____._____._________.
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3. Perheen tulot

L Kelan maksamia etuuksia ei tarvitse ilmoittaa.

Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 7. Liitteet. Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä.
Kelan käytössä on verottajalta saatuja tulotietoja, joita käytämme tulojen arvioinnin tukena.

Saatko sinä tai saako puolisosi
a. palkkatuloa?
Hakija

Puoliso

Kyllä
Ei

Kyllä
Ei

b. yrittäjätuloa tai oletko yrittäjä?
Hakija

Puoliso

Kyllä. Liitä lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys).
Ei

Kyllä. Liitä lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys).
Ei

c. työttömyyskassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta?
L Vastaa Kyllä myös silloin, jos olet itse hakenut tai puolisosi on hakenut työttömyyspäivärahaa. Kirjoita tieto siitä,
mistä päivärahaa on haettu kohtaan 6. Lisätietoja.
Puoliso

Hakija
Kyllä. Määrä __________ euroa/päivä,

Kyllä. Määrä __________ euroa/päivä,

_____._____._________ alkaen.

_____._____._________ alkaen.

Ei

Ei

d. maatalouden tuloa tai omistatko sinä tai omistaako puolisosi metsää?
L Kirjoita tiedot metsän pinta-alasta ja kunnasta kohtaan 6. Lisätietoja, jos sinun tai puolisosi omistamassa
metsän pinta-alassa on tapahtunut muutoksia viimeisen 12 kuukauden aikana.
Puoliso

Hakija
Kyllä. Liitä maatalouden verotustiedot.
Ei

Kyllä. Liitä maatalouden verotustiedot.
Ei

e. vuokratuloja?
Hakija

Puoliso

Kyllä. Liitä selvitys, katso kohta 7. Liitteet.
Ei

Kyllä. Liitä selvitys, katso kohta 7. Liitteet.
Ei

f. osinkotuloja tai korkotuloja?
L Jos pääomatulot ovat vähemmän kuin 10 euroa/henkilö kuukaudessa, niitä ei tarvitse ilmoittaa.
Jos osinko- ja korkotulot huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisina, liitteitä ei tarvitse toimittaa.
Hakija

Puoliso

Kyllä

Ei

Kyllä

ovat vahvistetun verotuksen suuruiset.
ovat muuttuneet.
Liitä selvitys, katso kohta 7. Liitteet.

Ei

ovat vahvistetun verotuksen suuruiset.
ovat muuttuneet.
Liitä selvitys, katso kohta 7. Liitteet.

g. muita jatkuvia tuloja?
Esimerkiksi omaishoidontukea, starttirahaa, kokouspalkkioita, ulkomaan etuuksia, kuolinpesän tuottoja.
Hakija
Puoliso
Kyllä. Liitä selvitys, katso kohta 7. Liitteet.
Ei
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4. Lasten tulot
Onko lapsellasi tuloja?
L Selvitä niiden lasten tulot, joista saat lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Lapsen tuloja ovat
esim. elatusapu sekä vuokra-, osinko- ja korkotulot.
Ei ole tuloja.
Kyllä. Tuloja on yhteensä __________ euroa kuukaudessa.
Mitä tuloja lapsella on? Ilmoita myös lapsen nimi.

5. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset

L Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 7. Liitteet.
Maksatko sinä tai maksaako puolisosi elatusapua?
Hakija

Puoliso

Kyllä. Liitä kuitti tai kopio sopimuksesta tai päätöksestä.
Ei

Kyllä. Liitä kuitti tai kopio sopimuksesta tai päätöksestä.
Ei

6. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin lomakkeen kohtaan viittaat.
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7. Liitteet
Kohta 3. Perheen tulot
b. Kelan lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys) sekä lomakkeessa mainitut liitteet.
d. Maatalouden veroilmoitus viimeiseltä verovuodelta, esitäytetty veroilmoitus tai lopullinen verotuspäätös.
e. Selvitys vuokratulosta (kopiot kuiteista): perittävästä vuokran määrästä ja maksettavasta yhtiövastikkeen määrästä.
f. Selvitys osinko- ja korkotuloista, jos ne ovat olennaisesti (10 %) muuttuneet viimeksi vahvistetun verotuksen tiedoista.
g. Selvitys muista tuloista, esimerkiksi päätös apurahan sekä omaishoidon ja perhehoidon palkkion määrästä.
g. Kopio starttirahapäätöksestä, jos kyseessä on aloittava yrittäjä, jolla ei ole YEL-vakuutusta.
Kohta 4. Lasten tulot
Kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä, selvitys pääomatulosta tai muusta tulosta.
Kohta 5. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset
Kuitti viimeksi maksetusta elatusmaksusta.
Kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä.
Muu liite
Mikä?
Olen jo aiemmin toimittanut seuraavat liitteet Kelaan (liitteen nimi):

8. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

