En blankett per hushåll

Inkomstuppgift

Waldorfförskolan i Nyköping

Nedan uppgifter behöver förskolan för att kunna fakturera Er för barnomsorgsplatsen.
När Er plats på förskolan avslutas alt. vid ny inkomstuppgift kommer denna blankett att
raderas.

Barnets/barnens namn: _________________
Barnets födelseår

________________

20___

_______________

20___

20___

Vårdnadshavare:
Namn: _________________________________________________________________
Adress: __________________________________

Telefon: __________________

Postadress: _______________________________

Mobilt.: ___________________

Arbetsgivare/Studieanordnare: ________________

Telefon: ___________________

Sammanboende vårdnadshavare, make/maka/sammanboende:
Namn: __________________________________________________________________
Telefon: ___________________
Mobilt.: ___________________
Arbetsgivare/Studieanordnare: ________________

Telefon: ___________________

Gäller år 2020
Sätt ett kryss i rutan om familjens inkomst är 49 280 kr/mån eller mer innan skatt.
*Nedanstående uppgift behöver då inte fyllas i.
*Sammanlagd årsinkomst (se information baksidan) för hemmet: ________________________
Inkomsten gäller from: ______________________________________________________
Underskrift
Jag/vi har tagit del av information om taxa och regler inom förskolan. Jag/vi försäkrar på heder och
samvete att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Kontroll av inkomst kan ske. När
inkomsten ändras ska ny inkomstuppgift lämnas. Genom nedan underskrifter samtycker jag/vi till
att Waldorfförskolan behandlar våra personuppgifter.

........................................

........................................

Vårdnadshavare, datum

Vårdnadshavare, datum

191203

En blankett per hushåll

INFORMATION OM INKOMSTUPPGIFT
Avgiftsgrundande inkomster (Årsinkomst dividerat med 12)
Avgift räknas per månad med hushållets (makars/sambors) samlade bruttoinkomst som grund. Avgiften
räknas på beräknad årsinkomst dividerat med 12. Ändring av inkomst görs endast vid månadsskifte.
Ändring av inkomst måste göras före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa
månads avgift.
Med avgiftsgrundande inkomster avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.
Ett hushålls inkomst för arbete eller studier utomlands skall tas upp med bruttobelopp per månad.
Detta gäller oavsett om skatteplikten är i Sverige eller i det land där man arbetar eller studerar.
För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst, kan en individuell beräkning
ske. Till ledning för beräkningen gäller senast kända deklaration och under tiden eventuella
löneändringar. Vid nyetablering eller där inkomst inte går att uppskatta enligt ovan, sätts inkomsten till
tre gånger basbeloppet. Justering sker vid inkomstjämförelse.
Detta räknas inte som inkomst:
Försörjningsstöd
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Underhållsstöd
Studiemedel (lånedelen)
Familjehemsersättningens omkostnadsdel
Etableringsstöd för nyanlända
Inkomstuppgift
För att Waldorfförskolan ska kunna debitera rätt belopp är det viktigt att du som platsinnehavare
lämnar inkomstuppgift för både dig och eventuell make/sambo. Du kan också på förfrågan från
Waldorfförskolan få lämna uppgifter om aktuella förhållanden. Om förhållandena i familjen förändras –
till exempel på grund av separation eller sammanboende – påverkar detta avgiften.
Waldorfförskolan kan genomföra en inkomstjämförelse mellan de inkomster som ni lämnar in och de
uppgifter ni lämnat till Skatteverket.
Gemensam vårdnad
Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet
växelbor* och båda har behov av barnomsorg.
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.
Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. De
sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan.

* Växelvis boende innebär, enligt praxis, att barnet bor minst 1/3 hos ena vårdnadshavaren.
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