Töreboda kommun

Inkomstuppgift

Barnomsorgen
Box 34, 545 21 Töreboda
Personuppgifter
Barnets/ens namn

Personnr

Förskola/fritidshem

Vårdnadshavare 1 Fakturamottagare

Personnr

Arbetsgivare/skola

Telefon

Vårdnadshavare 2/sambo

Personnr

Arbetsgivare/skola

Telefon

Vårdnadshavares adressuppgifter: (gata, box etc)

Postnr

Telefon dagtid

E-postadress

Telefon kvällstid

Ort

Skattepliktig inkomst
Typ av inkomst per månad före skatt:

Vårdnadshavare 1

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Skattepliktig resersättning och traktamente
Pension
Sjukpenning/Sjukbidrag
Föräldrapenning
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd
Skattepliktigt studiemedel (ej lånemedel)
Inkomst av näringsverksamhet (egen företagare)
Övriga inkomster ( tex vårdbidrag, arvodesersättning för familjehem etc)

Summa
Övriga upplysningar

Jag försäkrar att lämnade uppgifter på blanketten är riktiga
Datum
Namnteckning

Personuppgifterna som lämnas kommer att föras in i en databas och användas för
administration av barnomsorg. Uppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i
personuppgiftslagen (PUL)

Namnteckning

Vårdnadsh 2/sambo

Personuppgifterna som lämnas kommer att föras in i en databas och användas för
administration av barnomsorg. Uppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i
personuppgiftslagen (PUL)

UPPLYSNINGAR FÖR BLANKETTENS IFYLLANDE
Allmänt
V.g. skriv tydligt, texta gärna.

Räkningsmottagare/Platsinnehavare
När vårdnadshavare får en plats är denne eller de att anse som platsinnehavare.
För barn som är placerade i familjehem blir familjehemsföräldrarna platsinnehavare.
Platsinnehavaren/na är avgiftspliktiga.
Taxan är densamma för ensamstående platsinnehavare,
gifta/sammanboende och familjehems-föräldrar. Med hushåll avses
ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan
att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft
gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.
Inkomstuppgifter,
bruttobelopp
per månad
Med avgiftsgrundande
inkomst avses
lön före skatt och andra skattepliktiga
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.
Inkomst av förvärvsarbete:

Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anslutning till anställning

Inkomst av rörelse:
Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet
Vårdbidrag för Skattepliktig
barn:
del av vårdbidrag, (arvode)
Familjehemsersättning:
Familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive arvodesdelen

Inkomst per dag x 22 alt 30
Uträkning av månadsinkomst:
Inkomst per timme x 40 (heltid) x 4,3 veckor

Gemensam underskrift
Makar/sammanboende skall båda underteckna inkomstuppgiften.
Gemensamt betalningsansvar för debiterad barnomsorgsavgift föreligger.

Skyldighet att lämna ny inkomstuppgift:
När inkomsten eller familjebilden förändras, samt efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen. Har familjens inkomster varit högre än den uppgivna efterdebiteras mellanskillnaden och ev. görs en polisanmälan. Lägre inkomst än den uppgivna justeras retroaktivt.
Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgift.

