Ankomstdatum:

Inkomstredovisning

Lämnas inte några uppgifter debiteras högsta avgift enligt maxtaxa
Det är viktigt att ni fyller i barnets och eventuella syskonens namn, placeringar och födelsedatum.
Barnets för- och efternamn

Barnets förskola

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Barnets/syskonets för- och efternamn

Barnets/syskonets förskola/fritids

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Barnets/syskonets för- och efternamn

Barnets/syskonets förskola/fritids

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Om barnets vårdnadshavare är sammanboende, är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar.
Med platsinnehavare avses också familjehemsföräldrar. Om barnets föräldrar har gemensam vårdnad och bor på skilda
adresser i samma kommun kan vi erbjuda delad faktura när barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna och båda har
behov av förskola. Blanketten för ansökan om delad faktura finns att hämta på förskolan och på www.ulna.se.

Uppgifter om förälder (Platsinnehavare 1)
För- och efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Bostadsadress
Arbetsgivare/Studieplats

Postnr

Ort

Telefon nr, hem/mobil

E-postadress

Uppgifter om förälder (Platsinnehavare 2)
För- och efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Bostadsadress
Arbetsgivare/Studieplats

Postnr

Ort

Telefon nr, hem/mobil

E-postadress

Uppgifter om make/maka/sammanboende (till boförälder)
För- och efternamn
Arbetsgivare/Studieplats

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
Telefon nr, hem/mobil

E-postadress

Civilstånd
Gifta/Sammanboende:

Ensamstående:

Får helt försörjningsstöd från socialtjänsten

Ja (Uppgift om bruttoinkomst behöver inte fyllas i)

Får helt etableringsstöd från försäkringskassan

Ja (Uppgift om bruttoinkomst behöver inte fyllas i)

Ovan lämnade uppgifter försäkras genom namnunderskrift på sid 2
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Ankomstdatum:

Inkomstredovisning
Vems bruttoinkomster ska uppges?
Avgiften beräknas på båda makarnas/sammanboendes bruttoinkomster (inkomster och ersättningar före skatteavdrag)
per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.
Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett skall medräknas i
hushållets samlade bruttoinkomst. Vid nystartat företag uppges den kalkyl som gjorts med skattemyndigheten. Du som
har ett aktiebolag är att betrakta som anställd av aktiebolaget och har lön av förvärvsarbete.

Sammanlagd skattepliktig inkomst och ersättningar är beräkningsunderlag för
barnomsorgsavgiften, t.ex.:
•
•
•
•
•
•
•

Lön före skatteavdrag samt inkomst från eget företag
Pension (ej barnpension)
Livränta (skattepliktig)
Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
A-kassa/aktivitetsstöd/Alfakassa
Vårdbidrag (endast skattepliktig del)
Familjehemsföräldrars arvodesersättning

Räkna inte med bidrag som inte är skattepliktiga: Det innebär att exempelvis, barnbidrag, underhållsstöd,
bostadsbidrag, studiebidrag och studielån inte ska uppges.
BRUTTOINKOMST Inkomst före skatteavdrag
Hushållets bruttoinkomst är 52 410 kr eller mer per månad

Platsinnehavare 1
kronor/månad

Ja

Gäller fr.o.m. (ÅÅMMDD): ______________

Platsinnehavare 2
kronor/månad

Sammanboende
kronor/månad

Hushållets bruttoinkomst (vid
mindre än 52 410 kr/mån)
Inkomsten gäller fr.o.m. (ÅÅMMDD): _________________

Uppgifter som lämnas in efter den 15:e i månaden, justeras på nästkommande faktura. Vid inkomstsänkning
sker justering, max två månader bakåt i tiden, från det datum som ändringen lämnades till förskolan eller till
ULNA Förskolors huvudkontor.
ULNA Förskolor förbehåller sig rätten att kontrollera inlämnad inkomstredovisning
Genom namnunderskrift försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag/vi omedelbart meddelar
förändringar i uppgifter som lämnats på denna blankett
Datum
Platsinnehavare 1, underskrift
Platsinnehavare, 2 underskrift

De uppgifter som du lämnar, samt sådana uppgifter som kommer från er hemkommun och folkbokföringen, kommer att
föras in i en databas, för att ULNA Förskolor skall kunna administrera ert barns inskrivning på förskolan samt vid
avgiftsdebitering. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
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