Inkomstuppgifter
Förälder/Vårdnadshavare = Räkningsmottagare
Efternamn och förnamn

Personnummer

Gatuadress; Postnr; Ort

Telefonnummer
E-post (om faktura önskas via mail)
Arbetsplats/Skola

Sysselsättning:

□Arbetar  □Studerar □Föräldraledig
□Arbetssökande □Annat:__________________

Telefon arbete

Sammanboende

Efternamn och förnamn

Personnummer

Sysselsättning:

Telefonnummer

□Arbetar □Studerar □Föräldraledig
□Arbetssökande □Annat:__________________

Telefon arbete

Arbetsplats/Skola

Uppgifter om placerade barn
Barn 1, Namn

Personnummer

Barn 2, Namn

Personnummer

Hushållets inkomst före skatt per månad (gäller all skattepliktig inkomst)
Räkningsmottagare namn
Inkomst per månad

Sammanboende namn

Inkomst gäller fr o m

Inkomst per månad

□ Vi vill inte ange inkomst och väljer därmed att betala högsta avgift
Jag försäkrar att de av mig lämnade uppgifter är sanningsenliga
Räkningsmottagare, namnteckning
Namnförtydligande

Förskolan Sunnanvind
Fabriksgatan 21, 392 34 KALMAR
0480-880 69

Ort, datum

Inkomst gäller fr o m

Inkomstuppgifter
Hushållets inkomst
Hushållets sammanlagda bruttoinkomster är avgiftsgrundande. Utöver förvärvsinkomster hör
även följande ersättningar och bidrag till den avgiftsgrundande bruttoinkomsten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Särskilt vuxenstudiestöd
Föräldrapenning
Sjukpenning
Sjukersättning
Pension (ej barnpension)
Vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdelen
Familjehemsersättning , arvodesdelen
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning

Egen företagares inkomster beräknas med utgångspunkt från den av försäkringskassan fastställda
sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering. Då föräldrar, under den period
för vilken avgiften fastställs, kan antas ha inkomst med olika månadsbelopp (studerandes inkomst
av förvärvsarbete, överskott inom byggnadsverksamhet med mera) beräknas vid periodens början
den sammanlagda inkomsten vilken därefter delas med periodens månadstal. Avgiften bestäms
mot den framräknade månadsinkomsten.
Hushåll som väljer att inte ange inkomstuppgifter debiteras högsta avgift.

Inkomstjämförelse
En jämförelse kan göras mellan inkomstuppgifter som lämnats till oss och skattemyndighetens
uppgift om deklarerad inkomst för året innan. Om det vid kontroll visar sig att man har betalat in
för lite respektive för mycket i avgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv
faktura alternativt utbetalning. Den uppgift vi får från skattemyndigheten är den totala inkomsten
av förvärvsarbete respektive rörelse/näringsverksamhet före avdrag.
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