
Blanketten kan även användas för att ge en borgenär en redogörelse om
omständigheter som utgör grund för en tilläggsprestationsskyldighet. Si-
dan 3 kan även användas vid redovisning av prestationer av engångsnatur.

- nettoinkomster som antecknats i betalningsprogrammet för 2012                          €
- omedelbara utgifter för tilläggsinkomsternas förvärvande

- ökade utgifter för arbetsresor €
- övriga omedelbara utgifter för tilläggsinkomsternas
förvärvande €

- nedre gränsbelopp för tilläggsprestationsskyldigheten 831 €

Borgenärernas andel av tilläggsinkomsterna är hälften av differensen, dvs. €

Gäldenärens andel av tilläggsinkomsterna är hälften av differensen, dvs. €

Alternativ
C

Redovisning

Avdras:
Nettoinkomster (se fotnot 1) 2012 sammanlagt €

Utredning över tilläggsutgifter för tilläggsinkomsternas förvärvande:
Differens €

TILLÄGGSPRESTATIONSSKYLDIGHET

Ökningen av
inkomsterna

Gäldenärens tilläggsinkomster överstiger inte 957  euro sedan de  omedelbara utgifterna avdragits
enligt ovan. Någon tilläggsprestationsskyldighet föreligger sålunda inte. Det är skäl att spara blan-
ketten och eventuella bilagor för den händelse att någon av borgenärerna önskar upplysningar
senare.

Gäldenären betalar en del/ingenting av borgenärernas andel till borgenärerna, eftersom gäldenä-
ren har behövt använda även den delen av inkomsten för sina oundgängliga utgifter enligt följan-
de redovisning:

Alternativ
A

Gäldenären betalar borgenärernas hela andel av tilläggsinkomsterna till borgenärerna.
Alternativ
B

REDOVISNING AV TILLÄGGSPRESTATIONER
Kalenderåret 2012

Blanketten förnyas årligen och finns att tillgå på bl.a. adressen www. oikeus.fi

I betalningsprogrammet har för gäldenären antecknats sammanlagt € som ound-
gängliga utgifter 2012.

De oundgängliga utgifterna har ändrats för följer:

stigit
(se fotnot 2) €

stigit €

sjunkit €

Boendeutgifter

Övriga oundgängliga
utgifter

Oundgängliga
levnadskostnader

sjunkit €

stigit
(se fotnot 3) € sjunkit €

Gäldenären Namn Personbeteckning

Adress och övriga kontaktuppgifter, om dessa inte överensstämmer med betalningsprogrammet

Vid skuldsanering är en gäldenär som har tilläggsinkomster under betalningsprogrammet skyldig att använda också
en del av dessa för att betala sina skulder. Dessutom skall en gäldenär som får prestationer av engångsnatur använ-
da dessa till att betala skulderna, till den del prestationernas sammanlagda belopp överstiger 1 000 euro. Närmare
uppgifter om tilläggsprestationsskyldigheten finns i betalningsprogrammet.

År 2012 uppkommer tilläggsprestationsskyldighet på basis av inkomster i sådana fall där gäldenärens nettoinkoms- s-
ter - minskade med de omedelbara utgifterna för tilläggsinkomsternas förvärvande - ökat så att de med minst 957
euro överstiger de nettoinkomster som antecknats i betalningsprogrammet och något annat inte har föreskrivits i be-
talningsprogrammet. Gäldenären skall till borgenärerna betala hälften av den nettoinkomstökning som överstiger 957
euro, under förutsättning att inkomsterna inte har behövts för gäldenärens oundgängliga utgifter (se nedan). Skatte-
återbäring och skatteskuld som baserar sig på inkomsterna beaktas som ökning eller minskning av inkomsterna för
det år under vilket de har eller borde ha betalats.

Instruktionerna utgörs av anvisningar som kan öppnas/stängas. Rutan stängs genom att klicka på lådan uppe i hörnet. Instruktionen öppnas genom att dubbelklicka på den gula anvisningsikonen.Flytta till följande ifyllningsfält med tabulatortangenten, till föregående fält med Shift- och tabulatortangenten. Du kan kryssa i den ruta som motsvarar ditt val antingen genom att trycka på Enter eller genom att vänsterklicka på musen. Du kan radera kryssen genom att klicka på musen i rutan.Fyll inte i mer text i fältet än vad som syns på en gång.Använd blankettens egen tryckknapp när blanketten är  ifylld och skall skrivas ut. Blanketten kan tömmas med hjälp av tryckknappen "Töm blanketten".



Utredning över ändrade utgifter enligt punkt C:

Alternativ
C 1 Tilläggsprestationer betalas inte till borgenärerna eftersom slutresultatet är 0 eller negativt.

Alternativ
C 2 Till borgenärerna betalas € som motsvarar slutresultat

Gäldenärens andel av tilläggsinkomsterna € <- Skriv summa 957 + eurobeloppet från sidan 1
Avdras
- gäldenärens oundgängliga utgifter 2012 har över-
skridit beloppet i betalningsprogrammet med €

Resultat €

Om resultatet är negativt, dvs. gäldenärens andel av tilläggsinkomster inte räcker till utgifterna,
avdras det negativa resultatet från borgenärernas andel:

Samman-
ställning

Gäldenärens oundgängliga utgifter 2012 har med sammanlagt                                överskridit det
belopp som beaktats i betalningsprogrammet. Eftersom gäldenärens andel av tilläggsinkomsterna
inte har räckt till för dessa utgifter, betalar gäldenären mindre än hälften av borgenärernas andel
till borgenärerna enligt följande sammanställning:

Borgenärernas andel av tilläggsinkomsterna € <- Skriv eurobeloppet från sidan 1

- avdras det negativa resultatet €

Slutresultat €

2

Redovisning
(forts.)

vid en annan tid-
punkt, vilken:

Den summa som skall
betalas är mindre än € och betalas därför enligt betalningsprogrammet

när betalnings-
programmet tar
slut

Tilläggsprestationerna har betalats/betalas till borgenärerna enligt specifikation nedan.

BETALNINGEN AV TILLÄGGSPRESTATIONERNA



Specifikationen gäller betalning av tillläggspres-
tationer till följd av tilläggsinkomster under kalen-
deråret.

utredningar över utgifter st

annan prestation,
vilken:

Betalas
senare

BELOPP SOM SKALL BETALAS TILL BORGENÄRERNA I FORM AV TILLÄGGSPRESTATIONER
(borgenärsförteckning och procentandelar enligt betalningsprogrammet)

Den prestation av engångs-
natur som gäldenären
mottagit utgörs av:

gåva

Bilagor:

Specifikationen gäller betalning av tilläggsprestationer av
engångsnatur. Belopp som skall betalas €

arv

Tilläggsuppgifter

utredningar över inkomster st
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Belopp som skall betalas (andelen som överstiger 1000 €
av prestationernas sammanlagda belopp) sammanlagt: €

Betalas enligt följande:

Fortsätter på tilläggsblad

Borgenär andel av tilläggspresta- €
tioner

Enligt justitieministeriets förordning (322/2001) räknas som oundgängliga levnadskostnader gäldenärens och hans eller hennes familjs utgifter
för kost och kläder samt sedvanliga utgifter för hälsovård och utgifter för, personlig hygien, hemmets hygien, underhåll av hemmet, användning av
lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, tv-licens, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter.
Gäldenären behöver inte separat redovisa för dessa kostnader. År 2012 (637/2012)  beaktas de månatligen till följande belopp:

1) ensamstående eller ensamförsörjare 528 euro,
2) den som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 444 euro,
3) minderåriga barn som bor i samma hushåll som gäldenären; första och andra barnet 337 euro,tredje och därpå följande barn 314 euro,
4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 374 euro.

Dessa utgifter kan t.ex. vara kostnader för arbetsresor som överskrider lokaltrafiktaxan, ovanligt stora regelbundna sjukvårdskostnader som
gäldenären själv betalar och en exceptionellt stor engångsutgift på grund av sjukdom, utgifter för barndagvård, utgifter för utbildning av barn som
fyllt 18 år, underhållsbidrag som gäldenären betalar.
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1Med gäldenärens inkomster avses bland annat lön, arvoden och andra förmåner som betalas för arbete eller tjänst. Från en förmån som betalas
för arbete, till exempel dagtraktamente eller kilometerersättning, avdras dock de nödvändiga utgifter som förmånen avses täcka. Med inkomster
avses också inkomster från företagsverksamhet och yrkesutövning, kapitalinkomster, pensioner, arbetslöshetsdagpenning samt understöd och
sociala förmåner. Från ett understöd eller en förmån avdras de utgifter som understödet eller förmånen avses täcka.
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