ASIAKASOHJEET

Talous- ja velkaneuvonta

30.11.2017

Kiitos yhteydenotostanne talous- ja velkaneuvontaan. Pyydämme Teitä toimittamaan meille oheisen perustietolomakkeen täytettynä, selvityksen velkaantumisesta, allekirjoitetun valtakirjan, sekä kopiot tarvittavista liitteistä (liitteitä ei palauteta). Varaamme ajan talous- ja velkaneuvojalle siinä vaiheessa, kun kaikki
pyydetyt tositteet ovat toimitettuna Raahen kaupungin talous- ja velkaneuvontaan. Arvioitu tapaamisaikanne
on noin. 4-8 viikon kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä. Kokonaisuudessa asian käsittelyyn kuluu aikaa useita
kuukausia.
Asiakirjat tulee toimittaa talous- ja velkaneuvontaan viimeistään.
Mikäli liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, velkaneuvonnan asiakkuus päättyy.
Tarvittavat liitteet: (Liitteet palautetaan vain erikoistapauksissa ja asiakkaan pyynnöstä)


Hakijan ja samassa taloudessa asuvien täysi-ikäisten henkilöiden verotuspäätökset kolmelta viimeiseltä vuodelta (Todistukset saatte ilmaiseksi verotoimistosta, velkajärjestelyä varten).



Hakijan ja puolison viimeisimmät tulotositteet ennakkopidätystietoineen (esim. palkka, eläke, työttömyyskorvaus, sairauspäiväraha, asumistuki, elatussopimus, pääomatulot, muut tulot).



Tositteet menoista (esim. vastike, vuokra ja vuokrasopimus, sähkö, vesi, kotivakuutus, päivähoitomaksut, elatussopimus).



Tositteet varallisuudesta, sekä tositteet aiemmasta varallisuudesta viimeisten kymmenen vuoden ajalta
(kauppakirjat, talletukset, osakkeet, vakuutukset, perukirja, arvio omaisuuden arvosta).



Asiakirja josta näkyvät velallisen ulosottoasiat ja kertymät velkajärjestelyä varten (Todistuksen saatte
maksutta paikkakuntanne ulosottovirastosta. Olemassa olevan ja/tai päättyneen yrityksen osalta tulee
toimittaa oma todistus).



Uusimmat tositteet maksamattomista laskuista, veloista ja lainoista (esim. perintäkirjeet, pankkilainat,
opintolainat).



Tositteet yritystoimintaa harjoittavalta ja/tai tositteet päättyneestä yritystoiminnasta (lomakkeet: elinkeinoharjoittajan tuloselvitys, selvitys päättyneestä yritystoiminnasta).



Tositteet työhistoriasta ja työttömyysjaksoista viideltä viimeiseltä vuodelta (työhistoria- ja työttömyysjaksotietoja voitte pyytää työvoimatoimistosta).



Tiliotteet kahdelta viimeiseltä kuukaudelta mikäli ne ovat saatavissa veloituksetta.

Voitte toimittaa tarvittavat asiakirjat joko postitse tai tuomalla paperit velkaneuvonnan toimipisteeseen. (Raahen kaupunki, Talous- ja velkaneuvonta, Rantakatu 8, ovi 2, 2. kerros, 92100 Raahe)
Jos Teillä on kysyttävää hakemukseen tarvittavista liitteistä, voitte soittaa puh. 040 830 3040 tai laittaa
sähköpostia osoitteeseen velkaneuvonta@raahe.fi. Mikäli käsittelyn aikana olosuhteissanne tapahtuu muutoksia, pyydämme Teitä ilmoittamaan niistä talous- ja velkaneuvontaan.
Ystävällisin terveisin Talous- ja velkaneuvonta
Postiosoite
PL 62
92101 RAAHE

Käyntiosoite
Rantakatu 8, ovi 2, 2. krs
92100 RAAHE

Puh. 040 135 6810
Fax 08 439 3187
etunimi.sukunimi@raahe.fi

