Inkomstuppgifter
(för debitering av barnomsorgsavgifter)

Inkomstuppgifterna gäller fr.o.m:

Personuppgifter platsinnehavare
Förälder 1 (Platsinnehavare)

Tel bostad

Mobilnr

Gatuadress

Postnr

Postadress

Mailadress

Tel arb

Förälder 2 (make, maka, sammanboende)

Personnummer

Personnummer

Tel bostad

Mailadress

Mobilnr

Tel arb:

Ange de inkomster ni har inklusive skatt per månad

Platsinnehavare

Make/maka/sammanb.

Arbetsinkomst inklusive övertid, OB-ersättning, jourtillägg, bonus m.m.
Inkomst av eget företag
Föräldrapenning, sjukpenning, pension
Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd
Famijehemsförälders arvodesersättning, endast skattepliktig del
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning för rep.utb för värnpliktiga

Jag/vi vill inte lämna inkomstuppgifter och accepterar därmed taxans högsta avgift.

Jag/Vi försäkrar att på blanketten lämnade uppgifter är riktiga. Jag/vi är medveten om min/vår skyldighet att
omedlebart meddela sådana förändringar som kan påverka avgiften. Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra
efterdebitering.
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Skickas till: Vindelns kommun, Barn- och utbildningkontoret, 922 81 Vindeln
De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
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INFORMATION

Avgift
- Avgiften för barnomsorg är baserad på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (gäller även
sammanboende som inte är biologisk förälder). När Du fått en plats i barnomsorgen för Ditt/Dina barn är Du
skyldig att omedelbart lämna in uppgift om inkomst på denna blankett.
Debitering
- Barnomsorgsavgiften är en månadsavgift och debiteras 12 månader per år oavsett om platsen nyttjas eller
ej. Avgiften räknas om till en avgift per kalenderdag om barnet börjar eller slutar ex. mitt i en månad.
Avgiften för varje kalenderdag är 1/30 av månadsavgiften.
Vid separation
- I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda två och båda
har behov av barnomsorg, ansöker vårdnadshavarna om var sin plats. Båda hushållen får varsin faktura med
en avgift som tillsammans inte överstiger maxtaxan. Avgiften räknas på båda hushållens gemensamma
inkomster.
Anmälan om inkomst ska lämnas
- När barnet börjar
- Vid inkomstförändringar
- När begäran görs från Barn- och utbildningsförvaltningen
Vid utebliven inkomstuppgift
- Om Du inte lämnar in inkomstuppgifter sker debitering efter den högsta avgiftsgrundande inkomsten. När
Du sedan lämnar inkomstuppgift ändras avgiften vid nästföljande månadsskifte.
Vid utebliven inbetalning
- Vindelns kommunen skickar ingen påminnelse. Om Du glömmer att betala fakturan gå den 7 dagar efter
förfallodag direkt till inkasso.

För mer information om barnomsorgsregler och maxtaxans storlek se www.vindeln.se eller kontakta Barnoch utbildningsförvaltningen.

