Ankomstdatum

Inkomstuppgift
Förskola, familjedaghem,
fritidshem och fritidsklubb
INLÄMNAS INTE NÅGRA UPPGIFTER DEBITERAS HÖGSTA AVGIFT
Om ett bar ns för äldr ar har gemensam vår dnad men bor på skilda håll och bar net bor växelvis hos för äldr ar na och båda
har behov av/r ätt till placer ing ska var je för älder fylla i en ansökan om delad faktur a.

Barnets för- och efternamn

Barnets placering

Personnummer

Barnets för- och efternamn

Barnets placering

Personnummer

Barnets för- och efternamn

Barnets placering

Personnummer

Då bar nets vår dnadshavar e är sammanboende, är båda platsinnehavar e och har ett gemensamt betalningsansvar .
Med platsinnehavar e avses också familjehemsför äldr ar .

Uppgifter om Platsinnehavar e 1= vår dnadshavar e (fyller i inkomst på baksidan vid platsinnehavar e 1)
För- och efternamn

Telefon bostad

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Mobilnummer

Uppgifter om Platsinnehavar e 2= vår dnadshavar e (fyller i inkomst på baksidan vid platsinnehavar e 2)
För- och efternamn

Telefon bostad

Personnummer

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Mobilnummer

Sammanboende/Make/Maka (ej vår dnadshavar e) (fyller i inkomst på baksidan vid sammanboende)
För- och efternamn

Telefon bostad

Personnummer

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Mobilnummer

Civilstånd

Gifta/Sammanboende: □

Ensamstående:

□

Så här gör s avgiftsber äkningen:
Till grund för beräkningen ligger den totala br uttoinkomsten i hushållet.
Vad är hushåll?
Med hushåll avses både ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara
gifta med varandra lever tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett
homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
Var god vänd

FÖRSKOLAN FISKEN
Strömstadsvägen 35
451 50 UDDEVALLA

TELEFON
0522-146 30
070 – 751 77 45

BANKGIRO
5283-8851

HEMSIDA
www.forskolanfisken.se

E-POST
info@forskolanfisken.se

INKOMSTFÖRHÅLLANDE
Vems inkomster ska uppges?
Reglerna innebär alltså att två inkomster ska uppges även om den som är sambo/make till vårdnadshavaren
inte är biologisk förälder till barnet. När den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos är ensamstående
ska en inkomst uppges.
OBS! Hushållets gemensamma br uttoinkomster är avgiftsgr undande.
Till bruttoinkomst hör föräldrarnas, förälder och sambos eller annan avgiftspliktig persons hela förvärvsinkomst samt följande
ersättningar och bidrag:

Br uttoinkomster (inkomst per
månad för e skatt)

Platsinnehavar e 1

Platsinnehavar e 2

Sammanboende

Bruttolön inkl. obekväm arbetstid, jour o.dyl.
Samt skattepliktiga förmåner såsom traktamente,
bilförmån, rese- och matersättning etc. 1

+

+

+

Inkomst av rörelse/näringsverksamhet 2 (brutto)

+

+

+

Föräldrapenning/mån (brutto)
Sjukpenning/sjukbidrag/mån (brutto)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vårdbidrag för handikappade barn (60% av
bruttobeloppet) /mån

+

+

+

Familjehemsersättning (arvodesdel)/mån (brutto)

+

+

+

+
+

+
+

+
+

=

=

=

Beskattningsbara pensionsförmåner (änke/änklingspension, livränta )/mån (brutto)
Beskattningsbart utbildningsbidrag /mån (brutto)

Arbetslöshetsersättning/mån (brutto)
Kontant arbetsmarknadsstöd/mån (brutto)

Övrigt t.ex. arvoden, konfliktersättning,
avgångsvederlag (brutto)

Summa br uttoinkomster per månad:
Inkomst gäller fr om datum:

Bar n och utbildning för behåller sig r ätten att kontr oller a inlämnade inkomstuppgifter .
Då bar nets vår dnadshavar e är sammanboende, är båda platsinnehavar e och har ett gemensamt betalningsansvar .
Med platsinnehavar e avses också familjehemsför äldr ar .

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är lämnade på heder och samvete
Datum

Platsinnehavar e 1 under skr ift

Platsinnehavar e 2 under skr ift

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokförings-myndigheten,
kommer att föras in i en databas, för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid köplacering och
avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

1Vid

varierande inkomster räknar ni ut bruttoinkomsten utifrån en genomsnittlig månadsinkomst över de senaste tre månaderna
av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett skall medräknas i hushållets
samlade bruttoinkomst. Vid nystartat företag uppges den kalkyl som gjorts med skattemyndigheten.
Du som har ett aktiebolag är att betrakta som anställd av aktiebolaget och har lön av förvärvsarbete.

2Inkomst

FÖRSKOLAN FISKEN
Strömstadsvägen 35
451 50 UDDEVALLA

TELEFON
0522-146 30
070 – 751 77 45

BANKGIRO
5283-8851

HEMSIDA
www.forskolanfisken.se

E-POST
info@forskolanfisken.se

