Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat tulot
(10 a § Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1134/96)

Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa
taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa elävän puolison tai
avioliiton omaisessa olosuhteessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa
vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.
Metsätuloina otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään
metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän
vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.
Tuloina ei oteta huomioon:
- lapsilisää
- lapsen hoitotukea
- eläkkeensaajien hoitotukea
- kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
- asumistukea
- vammaistukea
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
- sotilasavustusta
- rintamalisää
- opintorahaa
- opintotuen asumislisää
- aikuiskoulutustukea (ent. aikuisopintoraha)
- toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
- kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta
- työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
- opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
- perhehoidon kustannusten korvauksia
- lasten kotihoidon tukea
Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon:
- suoritetut elatusavut
- tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)
- kelan maksama joustava hoitoraha
Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Tieto palkkatuloista voidaan antaa palkkatositteella tai vastaavalla, josta käy ilmi ennakkopidätyksen alaisen
palkan määrä.
Tieto yrittäjätulosta saadaan verottajan kuluvalle vuodelle toimittamasta ennakonpidätysperusteita koskevasta
selvityksestä tai erillisestä yrittäjäselvityksestä.
Tulon veronalaisuudesta on säädetty tulo- ja varallisuusverolaissa.
Yksityiskohtaiset tiedot yrittäjätulon veronalaisuudesta ovat maatilatalouden osalta maatilatalouden tuloverolaissa ja yrittäjien osalta laissa elinkeinotoiminnan verottamisesta.

