
Lomaketta voidaan käyttää myös selvityksenä velkojalle lisäsuoritus-
velvollisuuden perusteena olevista seikoista. Lomakkeen sivua 3
voidaan käyttää myös kertaluonteisten suoritusten tilityslomakkeena.

Velkajärjestelyssä velallisen on maksettava velkojaan myös maksuohjelman aikana saamillaan lisätuloilla. Lisäksi
velallisen on maksettava saamistaan kertaluonteisista suorituksista 1000 euroa ylittävä osuus tällaisten suoritusten
yhteismäärästä. Tarkemmat tiedot lisäsuoritusvelvollisuudesta käyvät ilmi maksuohjelmasta.

Vuonna 2012  tuloihin perustuva lisäsuoritusvelvollisuus syntyy, jos velallisen nettotulot lisätulojen hankkimisesta
aiheutuneilla välittömillä menoilla vähennettynä ovat kasvaneet maksuohjelmaan merkittyihin nettotuloihin verrattu-
na vähintään 957 euroa eikä maksuohjelmassa ole muuta määrätty. Lisätuloista, joiden määrä ylittää 957 €, velalli- ylittää831 €, velalli-
sen on maksettava velkojille puolet, jollei velallinen ole tarvinnut tuloja välttämättömiin menoihinsa (ks. jälj.). Tuloi-
hin perustuvat veronpalautus ja verovelka otetaan huomioon tulojen lisäyksenä tai vähennyksenä siltä vuodelta,
jona ne on maksettu tai olisi pitänyt maksaa.

Henkilötunnus

Osoite ja muut yhteystiedot, jos muutoksia maksuohjelmaan merkittyihin

Nimi

- maksuohjelmaan vuodelle 2012  merkityt nettotulot                             €
- lisätulojen hankkimisesta aiheutuneet välittömät menot

- lisääntyneet työmatkakustannukset   €
- muut lisätulon hankkimisesta aiheutuneet
välittömät lisämenot   €

- lisäsuoritusvelvollisuuden rajana oleva   €

Velallinen

Velkojien osuus lisätuloista on em. erotuksesta puolet eli €

Velallisen osuus lisätuloista on em. erotuksesta puolet eli €

Vaihtoehto
C

Laskelma

Vähennetään:
Vuonna 2012 saadut  nettotulot (ks. alaviite 1)  yhteensä                           €

Selvitys lisätulojen hankkimisesta aiheutuneista lisämenoista:
Erotus   €

LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS

Tulojen
kasvaminen

Velallisen tulot eivät ole em. välittömien menojen vähentämisen jälkeen kasvaneet yli 957 €,
joten lisäsuoritusvelvollisuutta ei ole. Lomake mahdollisine liitteineen on syytä säilyttää siltä
varalta, että joku velkojista tiedustelee asiaa myöhemmin.

Velallinen ei maksa velkojilleen velkojien osuutta kokonaan/lainkaan, koska velallinen on tarvin-
nut myös tätä osuutta välttämättömiin menoihinsa alla olevan laskelman mukaisesti.

Vaihtoehto
A

Velallinen maksaa velkojilleen lisäsuorituksina velkojien osuuden lisätuloista kokonaan.
Vaihtoehto
B

LISÄSUORITUSTEN TILITYSLOMAKE
Kalenterivuosi 2012

Lomake uusitaan vuosittain ja se on saatavissa mm. osoitteesta www.oikeus.fi..12.2008

Velallisen välttämättömiksi menoiksi vuodelle 2012 on maksuohjelmaan merkitty yhteensä
€.

Näistä menoista ovat muuttuneet seuraavat:

nousseet
(ks. alaviite 2) €

nousseet €

laskeneet €

Asumismenot

Muut välttämättömät
menot

Välttämättömät
elinkustannukset

laskeneet €

nousseet
(ks. alaviite 3) € laskeneet €

Tämä ohje  voidaan sulkea klikkaamalla yläkulman rastiruutua. Ohje voidaan avata  uudelleen klikkaamalla ohjeikonia. HUOM! OHJEIKONI EI TULOSTU ASIAKIRJAAN, KUN TULOSTUSMÄÄRITYSTEN VALIKOSSA (Print) KOH DASSA   "Print Range" EI OLE RASTIA RUUDUSSA "Annotations".Siirry seuraavaan täyttökenttään sarkainnäppäimellä, edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painiketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti  (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake"  -painikkeen avulla.



Selvitys muuttuneista menoista kohdassa C:

Vaihtoehto
C 1 Lisäsuorituksia velkojille ei makseta, koska lopputulos on 0 tai negatiivinen.

Vaihtoehto
C 2 Velkojille maksetaan lopputuloksen mukainen määrä €

Velallisen osuus lisätuloista € <- Kirjoita summa 957 +  euromäärä sivulta 1

Vähennetään:
- vuoden 2012 aikana välttämättömiä menoja
maksuohjelmaan verrattuna enemmän €

Tulos €

Jos tulos on negatiivinen eli velallisen osuus lisätuloista ei ole riittänyt em. menoihin, negatiivinen
tulos vähennetään velkojien osuudesta:

Yhteenveto

Velallisella on ollut välttämättömiä menoja vuonna 2012   yhteensä                              € enemmän
kuin maksuohjelmassa on otettu huomioon. Koska velallisen osuus lisätuloista ei ole riittänyt näihin
menoihin, velallinen maksaa velkojilleen vähemmän kuin puolet velkojien osuudesta seuraavan
yhteenvedon mukaisesti:

Velkojien osuus lisätuloista € <- Kirjoita euromäärä sivulta 1

- vähennetään em. negatiivinen tulos €

Lopputulos €

2

Laskelma
(jatkoa)

muuna ajan-
kohtana, milloin:

Tilitettävä raha-
määrä jää alle €, joten maksuohjelman mukaisesti se maksetaan vasta

maksuohjelman
päättyessä

Lisäsuoritukset on maksettu/maksetaan velkojillealla olevan erittelyn mukaisesti.

LISÄSUORITUSTEN MAKSAMINEN



Erittely koskee kalenterivuoden aikana
kertyneitten lisätulojen maksamista.

selvityksiä menoista kpl

muu suoritus,
mikä:

Maksetaan
myöhemmin

VELKOJILLE LISÄSUORITUKSINA MAKSETTAVAT MÄÄRÄT (velkojaluettelo ja prosenttiosuudet maksuohjelmasta)

Velallisen saama kerta-
luonteinen suoritus on: lahja

Liitteet:

Erittely koskee kertaluonteisten
suoritusten maksamista. Maksettava määrä €

perintö

Lisätietoja

selvityksiä tuloista kpl

3

Maksettava määrä (1000 € ylittävä osuus suoritusten yhteismäärästä) yhteensä: €

Maksetaan seuraavasti:

Jatkuu lisälehdellä

Velkoja Osuus lisäsuorituksista €

Velallisen tuloilla tarkoitetaan muun muassa palkkaa, palkkiota sekä muuta etuutta, joka maksetaan työstä tai palveluksesta. Työstä maksetta-
van etuuden, kuten päivärahan tai kilometrikorvauksen vähennyksenä otetaan kuitenkin huomioon ne välttämättömät kustannukset, jotka etuus
on tarkoitettu kattamaan. Tuloilla tarkoitetaan myös yritystoiminnasta ja ammatinharjoittamisesta saatavia tuloja, pääomatuloja, eläkkeitä, työt-
tömyyden vuoksi maksettavaa päivärahaa sekä avustuksia ja sosiaalisia etuuksia. Avustuksen tai etuuden vähennyksenä otetaan huomioon ne
menot, jotka avustuksella tai etuudella on tarkoitettu korvattaviksi.
Oikeusministeriön asetuksen (322/2001) mukaan välttämättömiin elinkustannuksiin luetaan velallisen ja hänen perheensä ravintomenot vaate-
menot, tavanomaisen suuruiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käy-
töstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaa-
vat menot. Näistä kustannuksista velallisen ei tarvitse esittää erillistä selvitystä, vaan ne otetaan huomioon vuonna 2012 (637/2012) kuukautta
kohden seuraavan suuruisina:

1) yksinäinen henkilö tai yksinhuoltaja 528 euroa;
2) avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuva henkilö tai henkilö, joka asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen henkilön
kanssa, 444 euroa;

3) velallisen kanssa samassa taloudessa asuva alaikäinen lapsi siten, että ensimmäinen ja toinen lapsi 337 euroa, kolmas ja sitä
seuraavat lapset 314 euroa, ja

4) velallisen kanssa samassa taloudessa asuva 17 vuotta täyttänyt lapsi 374 euroa.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi esim. paikallisliikenteen maksun ylittävät työmatkakustannukset ja velallisen itse maksettavat, tavanomaista
suuremmat säännölliset terveydenhoitomenot tai poikkeuksellisen suuri kertaluonteinen sairaudesta aiheutuva meno, lapsen päivähoitomenot,
18 vuotta täyttäneen lapsen koulutusmenot, velallisen maksama elatusapu.
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