INKOMSTUPPGIFT
En blankett per
hushåll

Förskola – antal och ålder

Ålder

Vårdnadshavare

Fritidshem – antal barn

Klass

E-post för faktura
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon

Arbetsgivare/Studieanordnare

Telefon

Sammanboende vårdnadshavare, alternativt make/maka/sammanboende
För- och efternamn

Personnummer

Telefon

Arbetsgivare/Studieanordnare

Telefon

Sätt kryss i ruta om familjens bruttoinkomst är lika med eller mer än maxbeloppsgräns
Beräknad bruttoinkomst/månad (före skatteavdrag)
Vårdnadshavare

Gäller
from

Maka/maka/sa
mmanboende

Gäller
from

Förvärvsarbete inkl ob-ersättning,
semesterersättning
Annat extra arbete, före skatt
Arbetslöshetsersättning – dagpenning A-kassa –
aktivitetsstöd
Föräldrapenning/graviditetspenning
Sjukpenning/pension
Vårdbidrag/familjehemsersättning
Statligt studiebidrag i form av studiemedel och
särskilt vuxenstudiestöd, gäller endast skattepliktigt
belopp
Övriga skattepliktiga inkomster

Underskrift
Jag/vi har tagit del av information om taxa och regler inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg vid Vrena
friskola/Nyköpings kommun. 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.
Ort och datum

Ort och datum

Förälder/vårdnadshavares namnteckning

Make/maka/sammanboendes namnteckning

Vrena friskola
Tärnövägen 2
611 73 VRENA

Tel 070-218 71 24 skola/exp
Tel 072-560 17 60 rektor

info@vrenafriskola.se
www.vrenafriskola.se

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 förmåner.
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 vidinkomstjämförelse.
Detta räknas inte som inkomst:
Försörjningsstöd
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Underhållsstöd
Studiemedel (lån och bidrag)
Familjehemsersättningens omkostnadsdel
Etableringsstöd för nyanlända
Inkomstuppgift
För att skolans handläggare 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 begäran av vår handläggare få lämna uppgifter om aktuella förhållanden.
Om förhållandena i familjen förändras – t ex på grund av separation eller sammanboende –
påverkar detta avgiften.
Kontroll av inkomst kan komma att ske via 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.
Information gällande personaluppgiftlagen (PUL)
De uppgifter du lämnar, samt uppgifter från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i
vårt datasystem för att vi skall kunna använda uppgifterna vid kö, placering och
avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen
om personuppgiftslagen.

