Skriv ut formulär

INKOMSTUPPGIFT

för beräkning av barnomsorgsavgift
Datum
Skickas till

Borås Stad
Glöm ej förvaltning!

Placeringssamordnare
501 80 Borås
För beräkning av barnomsorgsavgift, behöver vi ha in aktuella uppgifter. Ej inlämnad uppgift kan medföra högsta avgift.
Var vänlig sänd in blanketten till Stadsdelskontoret.
Vårdnadshavare/familjehemsförälder som sammanbor med barnet.
Räkningsmottagare, namn:

Personnummer:

Telefon bostad:

Arbetsgivare:

Telefon arbete:

Mobiltelefon:

När barnets vårdnadshavare är sammanboende är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar.
Maka/Make/Sambo:

Personnummer:

Telefon bostad:

Arbetsgivare

Telefon arbete:

Mobiltelefon:

Jag/Vi vill inte uppge inkomst och accepterar högsta avgift.

Inkomst per år (brutto före skatt)

Inkomst gäller fr o m

Räkningsmottagare Maka/Make/Sambo
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsföräldrars arvodeersättning
Pension (ej barnpension) / Livränta
Föräldrapenning
Vårdbidrag, den del som utgör arvode
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Sjukpenning/Sjukbidrag
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd
Utbildningsbidrag/Utbildningsstöd
Övriga inkomster
Total inkomstsumma
Varje år kommer lämnade uppgifter att kontrolleras mot Skatteverkets taxerade inkomst och slutavräkning göras.
Ovan lämnade uppgifter kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och barnomsorg och
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Jag/Vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är korrekta och sanningsenliga:
Ort

Datum

Skriv ut formulär

INFORMATION ANGÅENDE INKOMSTFÖRFRÅGAN
Vid inkomstförändringar skall alltid ny inkomst meddelas. Båda föräldrarnas inkomst skall alltid
fyllas i även om ändringen enbart avser en förälder.
Avgiftspliktiga personer
Ensamstående och gifta föräldrar betalar enligt samma taxa. Med gifta föräldrar jämställs
sammanboende med gemensamt hushåll, oavsett om de har gemensamma barn eller ej.
AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST
Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda bruttoinkomst av anställning eller
annat förvärvsarbete (t ex i eget företag), inklusive skattepliktiga kostnadsersättningar. Fyll i den
årsinkomst Du/Ni kommer att ha. Om Du/Ni har ett överskott i inkomstslaget näringsverksamhet
skall det räknas med i årsinkomsten.
Till avgiftsgrundande inkomst räknas också följande ersättningar och bidrag där förälder
eller sammanboende är formell mottagare
(Om inte annat anges avses ersättning eller bidrag före skatt):
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (även inkomst av utlandstjänst)
Skattepliktiga förmåner som bilersättning, bilförmån, kostförmån, bostadsförmån m m.
OB-tillägg, jourersättning, arvoden och uppdragsersättningar.
Pensionsförmåner.
Livränta, den skattepliktiga delen.
Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning.
Vårdbidrag utom den del av bidraget som är ersättning för merkostnader.
Arbetslöshetsersättning/Aktivitetsstöd 21 x dagbeloppet.
Särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, särskilt utbildningsbidrag,
korttidsstudiestöd.
Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller andra arbetsmarknadsåtgärder i form av
dagpenning och stimulansbidrag.
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Övriga inkomster:
Familjebidrag i form av näringsbidrag vid militärtjänstgöring.
Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom det svenska totalförsvaret.
Närståendepenning.
Stipendium eller liknande om det utgår för viss prestation.
Regelbundna bidrag från stiftelser och fonder.
Avgångsvederlag dividerat med det antal månader det avser.
Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:
Allmänt barnbidrag eller flerbarnstillägg
Statligt studiestöd via CSN
Bostadsbidrag
Handikappersättning
Underhållsbidrag
Socialbidrag
Introduktionsersättning
Stickprovskontroller utförs på inlämnade uppgifter.

