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Lomake maksuvapautuksen hakemiseen
Maksuvapautuslaki (529/1980)
Valtiokonttori lähettää jäljennökset hakemuksesta ja sen liitteistä perivälle viranomaiselle lausuntoa varten.
Älä lähetä Valtiokonttoriin alkuperäisiä asiakirjoja. Muunnamme kaikki meille lähetetyt maksuvapautusasioihin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina.
Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.
Hakijan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Postinumero

Toimipaikka

Ammatti

Sähköpostiosoite

Avustajan/edustajan yhteystiedot
Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

Toimipaikka

Sähköpostiosoite
valtakirja liitteenä
Lisäselvityspyynnöt ja tiedoksiannot pyydetään toimittamaan edustajalle.
Lisäselvityspyynnöt ja tiedoksiannot pyydetään toimittamaan edustajalle ja hakijalle.
Alkuperäinen päätös toimitetaan joko edustajalle tai hakijalle.
Päätös pyydetään toimittamaan edustajalle.
Päätös pyydetään toimittamaan hakijalle.
Jos edustajaa ei ole ilmoitettu, lisäselvityspyynnöt ja tiedoksiannot sekä päätös toimitetaan hakijalle.

Sörnäisten rantatie 13, Helsinki | PL 400, 00054 VALTIOKONTTORI
Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

2 (3)
Hakijan perhesuhteet
avioliitto / rekisteröity parisuhde

avoliitto

yksin asuva

yksinhuoltaja

Huollettavien lasten syntymävuodet

Tiedot hakijan asunnosta
Asunnon koko

Asumismuoto
vuokra-asunto

omistusasunto

muu (tarkennus lisätietoihin)

m2

Lisätietoja asunnosta
jäljennökset kuukausittaisten asumismenojen tositteista
liitteenä
jatkuu erillisellä liitteellä
Lyhyt selvitys siitä mihin maksuvelvollisuus perustuu
Päätös, tuomio tai muu peruste

Päiväys

Perivä viranomainen (esim. Oikeusrekisterikeskus, Verohallinto, työnantaja)

tuomion, päätöksen tai muun perusteen jäljennös liitteenä
Maksuvapautushakemuksen perustelut
Miksi hakija ei ole kyennyt maksamaan saatavaa ja miksi hakija katsoo, että ei edelleenkään kykene
maksamaan saatavaa sekä muut perusteet, joihin hakija haluaa vedota.

jatkuu erillisellä liitteellä
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Maksuvapautushakemuksen liitteet
Hakijan taloudellisen aseman osalta hakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet:
hakijalla ei puolisoa
Jäljennökset hakijan ja hänen puolisonsa verotustodistuksista kolmelta viimeiseltä vuodelta
Jäljennös hakijan ja hänen puolisonsa palkkatodistuksesta.

hakijalla ei palkkatuloja
puolisolla ei palkkatuloja

Jäljennös päätöksestä tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee:
- hakijan ja hänen puolisonsa eläke;
- työttömyyspäiväraha, sairausvakuutuksen päiväraha, äitiysraha tai
muu päiväraha;
- lasten kotihoidontuki, asumistuki, opintotuki tai koulutustuki;
- toimeentulotuki tai muu etuus sekä sellaisen etuuden kesto.
Tuloselvitys hakijan ja hänen puolisonsa yrittäjätulosta.

hakija ei saa mainittuja
etuuksia
puoliso ei saa mainittuja
etuuksia

Selvitys, josta ilmenevät hakijan ja hänen puolisonsa muut kuin edellä
mainitut tulot.

hakijalla ei muita tuloja
puolisolla ei muita tuloja

Kirjallinen selvitys hakijan varallisuudesta (esim. asunto, kiinteistö,
osuus kuolinpesästä, arvopaperit).

hakijalla ei varallisuutta

Jäljennös ulosottoselvityksestä, mikäli sellainen on tehty.
Jäljennös vuokran, vastikkeen ja muiden asumiskulujen määrän osoittavista asiakirjoista.

hakijalla ei yrittäjätuloa
puolisolla ei yrittäjätuloa

ulosottoselvitystä ei ole
tehty
ei asumiskuluja

Jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai sopimuksesta, joka koskee
hakijan lapselle suoritettua elatusapua,

ei elatusapumaksuja

Jäljennös tositteesta tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee muun jäljellä olevan velan määrä ja kuukausierä (esim. asunto- ja muut pankkivelat).

ei muuta velkaa

Kirjallinen selvitys:
- sairaudesta, työkyvyttömyydestä (jäljennös lääkärintodistuksesta);
- työttömyydestä;
- mahdollisista omaisuuden menetyksistä (esim. pakkomyynnit);
- muusta olosuhteiden muutoksesta, joilla on merkitystä hakemuksen kannalta.

ei terveydellisiä ongelmia

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset
Paikka ja aika
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemus toimitetaan Valtiokonttoriin osoitteella:
VALTIOKONTTORI, MAKSUVAPAUTUSASIAT, PL 400, 00054 VALTIOKONTTORI
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