INKOMSTUPPGIFT
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Ny inkomst

Ändrad inkomst pga föräldraledighet

På begäran

Ändrad inkomst pga arbetslöshet

Ändrade inkomstuppgifter gäller från och med:________________________
Läs anvisningarna på baksidan innan du fyller i blanketten
Fakturan mailas till - OBS!

1. Förälder/vårdnadshavare
Efternamn och förnamn

Personnummer (10 siffror)

Telefon bostaden (även riktnummer)

Adress

Postadress

Mobiltelefon

Arbetsplats/Läroanstalt

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Civilstånd

Registrerat

Gift

2. Förälder/vårdnadshavare

Sambo

partnerskap

Ensamstående

Sammanboende

Efternamn och förnamn

Personnummer (10 siffror)

Arbetsplats/Läroanstalt

Mobiltelefon
Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Uppgifter om placerade barn. Viktigt ange samtliga, även placerade på annan förskola/fritidshem
för rätt avgiftsberäkning. OBS! Yngsta placerade barnet är Barn 1
Barn 1, namn

Placeringsställe

Personnummer

Barn 2, namn

Placeringsställe

Personnummer

Barn 3, namn

Placeringsställe

Personnummer

Inkomst före skatt/månad (se baksidan)

1. Kronor/månad

2. Kronor/månad

Bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Pension (ej barnpension)
Livränta
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
(ersättning för merutgifter ska ej tas med)
Sjukbidrag/sjukpenning
Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning
Näringsverksamhet (se sidan 2)
Lämnar ej inkomstuppgift. Accepterar taxans högsta avgift

Ja
Summa per månad

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är sanningsenliga
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning, vårdnadshavare

Namnteckning, vårdnadshavare

Ja

Avgiftsgrundande inkomst/avgifts- och tillämpningsregler
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Avgift för förskoleverksamhet/skolbarnomsorg beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad
(årsinkomst dividerat med 12) oberoende om barnet/barnen är gemensamma eller inte.
Barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform utgör utgångspunkt för beräkningen.
Som barn nr 1 räknas det yngsta barnet i hushållet.
När det gäller näringsverksamhet är det bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på
deklarationens huvudblankett, som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.
Även inkomst som intjänas från arbete utomlands eller fås av arbete från utlandsregistrerad arbetsgivare ska tas med i
avgiftsunderlaget så länge det råder hushållsgemenskap.
Vid gemensam vårdnad och då barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen, beräknas avgiften utifrån resp. hushåll.
Den som är sammanboende med en vårdnadshavare och inte har gemensamma barn med denna är inte
underhållsskyldig gentemot barnet men bådas inkomst ska ligga till grund för avgiften.
Ändrad inkomst ska meddelas omedelbart. Inkomstförfrågan skickas ut en gång per år.
Om inte inkomstförfrågan inlämnas efter uppmaning och påminnelse debiteras högsta avgift. Återbetalning och
avräkning mot uppgiven inkomst kan ske högst en månad bakåt. Administrationsavgift á 200 kronor tillkommer.
Kontroll av föräldrarnas inkomstuppgifter kan komma att göras.

Barnomsorgstaxa fr o m 2020-01-01

Barn 1

Förskoleavgift (förskola, familjedaghem)
3 % av bruttoinkomsten, dock högst 1478 kronor i månaden

Barn 2

2 % av bruttoinkomsten, dock högst 986 kronor i månaden

Barn 3

1 % av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden

Från och med barn 4

Ingen avgift

Barn 1

Skolbarnsavgift (fritidshem, familjedaghem)
2 % av bruttoinkomsten, dock högst 986 kronor i månaden

Barn 2

1 % av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden

Barn 3

1 % av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden

Från och med barn 4

Ingen avgift

För barn i behov av särskilt stöd som placerats i förskoleverksamhet enligt bestämmelserna i skollagen och
som har en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka betalas för den del som överstiger 15 timmar per
vecka enligt tabellen för skolbarnsavgift.
Lovtillsyn debiteras med 170 kronor per månad under september - maj samt 452 kronor under juni-augusti.
Allmän förskola för tre- femåringar gäller från höstterminen då barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 15 timmar/vecka
utan avgift under september-maj. För barn med vistelsetid mer än 15 timmar/vecka sker en reducering med 30 %

Avgift tas ut för 12 månader, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet.
Lämnade uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.
De uppgifter du lämnar kommer att användas för att i dataprogram framställa en faktura avseende fritidsplats.
Personnummer och inkomstuppgifter registreras inte.
Inkomstblanketten sparas i pärm så länge den är aktuell, därefter strimlas den.
Blanketten skickas till

EduLexUs AB
Administrationscenter
Aklejavägen 4, 371 54 KARLSKRONA
Administration: 0455-312590
I EduLexUs AB ingår Bastasjö Förskola AB, Karlskrona Montessorifriskola AB, Karlskrona Språkfriskola AB

