Förskola
Fritidshem
ANKOM
Personal

Inkomstredovisning
år

Gäller från månad
Ny inkomst

Förändring i familjen

Delad räkning ................. % (andel)
Delad räkning upphör (datum) .....................

Namn (vårdnadshavare/sammanboende 1)

Personnr

Arbetsgivare/Skola/Övrigt

Namn (vårdnadshavare/sammanboende 2)

Personnr

Arbetsgivare/Skola/Övrigt

Gatuadress, postnr och ort

Telefonnummer

Barnets namn

Personnr

Förskola/Fritidshem

Barnets namn

Personnr

Förskola/Fritidshem

Sammanlagd beskattningsbar
inkomst/månad före skatt

Vårdnadshavare/sammanboende
kr/mån (1)

Vårdnadshavare/sammanboende
kr/mån (2)

Lön och andra ersättningar av tjänst

INKOMSTUPPGIFT SKA LÄMNAS ÅRLIGEN

Du är skyldig att lämna inkomstuppgift innan barnet börjar sin placering. Därefter 1 gång per år, vid förändring eller
efter begäran. Lämnas inte inkomstuppgift tillämpas högsta avgift enl. maxtaxans regler. När den har lämnats görs
rättelse vid nästa debiteringstillfälle, men rättelse bakåt sker ej. Om du inte har inkomst, skriv 0 kr i ovanstående ruta.

Härmed försäkras att de av mig lämnade uppgifterna är sanningsenliga
Datum

Underskrift Vårdnadshavare/Sammanboende (1)

Datum

Underskrift Vårdnadshavare/Sammanboende (2)

Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen. Mer information: www.sandviken.se/pul

Postadress

Besöksadress

Telefon

Kunskapsförvaltningen Sätragatan 66
026-24 00 00 (vx)
Sandvikens Kommun 811 80 Sandviken
811 80 Sandviken

e-post

Organisationsnummer

kunskapsnamnd@sandviken.se

212000-2346

Internet

www.sandviken.se
141230

Hushållets gemensamma inkomster ligger till grund för avgiften.
Alla beskattningsbara inkomster ska redovisas t ex:
- Lön och andra ersättningar av tjänst
- Sjukersättning/sjukbidrag
- Arbetslöshetsersättning
- Föräldrapenning/ersättning från försäkringskassan
- Inkomst av kapital och rörelse
- Familjehemsföräldrars arvodesersättning
- Pension
- Anställningsstöd/Aktivitetsstöd
mm
Bidrag och inte beskattningsbara inkomster som ej ska redovisas t ex:
- Ekonomiskt bistånd
- Barnbidrag
- Bostadsbidrag
- Underhållsbidrag
- Studiemedel
- Etableringsbidrag
mm
Vid delad räkning
- Kryssa i rutan för Delad räkning samt ange %.
Det är viktigt att bägge parter skriver under.
Vid förändring i familjen
- Kryssa i rutan Förändring i familjen.

När det gäller förskola skickas blanketten till:
Kunskapsförvaltningen
Sandvikens Kommun
811 80 Sandviken
När det gäller barn på fritidshem lämnas blanketten där barnet har sin
placering.
Ni kan även registrera inkomsten via e-tjänsten.

2

