INKOMSTUPPGIFT
Barn- och utbildningsavdelningen
835 80 KROKOM
Tele 0640 - 163 25, 161 76. Fax 0640 – 161 05

Datum:_______________________________

Barnets/barnens namn

Hemadress

Postnummer

Postadress

Moderns/sambons namn

Bostadstelefon

Personnummer

Moderns/sambons arbetsgivare

Telefon (arbetet)

Mobiltelefon

Faderns/sambons namn

Personnummer

Faderns/sambons arbetsgivare

Telefon (arbetet)

Mobiltelefon

E-post adress vi kan nå er på:

Gift/sambo

Ensamstående

Delad barnomsorgsplats
Se baksidan vad som räknas
som inkomst.

Modern/sambos bruttoinkomst per månad (före skatt)
Summa inkomst

Inkomsten gäller fr o m

Kryssa för om du är något av nedanstående
100% Föräldraledig

100% arbetslös

100% studerar

Fader/sambos bruttoinkomst per månad (före skatt)
Summa inkomst

Egen företagare

Inkomsten gäller fr o m

Kryssa för om du är något av nedanstående
100% Föräldraledig

100% arbetslös

100% studerar

Egen företagare

Får ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (försörjningsstöd)
Lämnar ej inkomstuppgift accepterar taxans högsta avgift
Anteckningar

Jag/vi har tagit del av gällande regler för barnomsorgstaxan i Krokoms Kommun och åtar oss betalningsansvaret för förskole- och
skolbarnsavgifter. Obetalda räkningar efter förfallodagen påföres inkassoavgift samt ränta enl. räntelagen
Med min namnteckning ger jag mitt godkännande till att ovanstående uppgifter databehandlas samt intygar deras riktighet.
Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

.................................................................................
Vårdnadshavare

OBS! Bägges namnteckning erfordras. (Gäller ej ensamstående)

....................................................................................
Vårdnadshavare/medsökande

Blanketten ändrades 2008-08-19

Avgiftspliktiga personer
Underlag för barnomsorgsavgiften är familjens/hushållets ekonomiska bärkraft. Detta innebär att om man
sammanbor eller har ett ekonomiskt samarbete med någon räknas man som två försörjare, även om den
sammanboende inte är förälder till barnet/barnen.
Då föräldrar som inte sammanbor har gemensam vårdnad om barnet och båda är i behov av barnomsorg,
räknas var och en som platsinnehavare och ansvarar för sin avgift.
Skyldighet att lämna inkomstuppgifter
De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra
förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast. Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas
debiteras en skälig avgift. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift.
Kommunen har rätt att kontrollera inlämnade inkomstuppgifter. I slutet av året kan jämförelser göras med
skattemyndigheterna för att bekräfta att rätt inkomst lämnats. Justeringar på tidigare barnomsorgsfakturor kan då
bli aktuellt.
Avgiftsgrundande inkomst
Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokförd.
Till avgiftsgrundande bruttoinkomst räknas:













Lön och andra ersättningar
Vårdbidrag för barn
Familjepenning
Föräldrapenning
Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning
Sjukpenning och havandeskapspenning
Livränta
Pension (ej barnpension)
Arbetslöshetsersättning
Arbetsmarknadsutbildning (ej rekryteringsbidrag, studiebidrag och studielån)
Kontant arbetsmarknadsstöd
Familjehemsföräldrars arvodesersättning

Även förvärvsinkomst som intjänats utomlands skall räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten.
För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår.
Vid svårighet att fastställa inkomst kan preliminär inkomst lämnas. I sådant fall meddela barn- och
utbildningsförvaltningen så att fakturorna kan justeras i slutet av året.
I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal
månader redovisas. Blir det förändringar kan du lämna in en ny blankett.
Exempel på inkomster som ej är avgiftsgrundande:
 Barnbidrag
 Bostadsbidrag
 Underhållsstöd (fd bidragsförskott)
 Lån/bidragsdel av statligt studiemedel
 Rekryteringsbidrag
 Socialbidrag
 Ersättning för merutgifter vid vårdbidrag
 Inkomst av kapital
 Skattefria stipendier
 Familjehemsföräldrars omkostnadsersättning

Fler blanketter för inkomstuppgift, schema m m samt information finns på Krokoms kommuns hemsida
www.krokom.se
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