
Kund nr:

Inkomstförfrågan Barn/skolbarns omsorg

Nyanmälan □ delad faktura med: 

Ändrad inkomst □
På begäran □
Ändrad inkomst pga av arbetslöshet □
Ändrad inkomst pga av föräldraledighet □
Ändrad inkomst gäller fr.o.m, år och månad

Uppgifter om räkningsmottagare
Efternamn och förnamn Personnummer Telefon bostad (även riktnummer)

Adress Postadress Mobiltelefon

Arbetsplats/Läroanstalt Telefon arbete (även rikt nummer)

E-post Civilstånd
□ Gift □ Sambo □ Ensamstående

Sammanboende
Efternamn och förnamn Personnummer Mobiltelefon

Arbetsplats/Läroanstalt Telefon arbete (även riktnummer)

E-post

Uppgifter om placerade barn inom någon form av barnomsorg
Barn 1, namn Placeringsställe Personnummer

Barn 2, namn Placeringsställe Personnummer

Barn 3, namn Placeringsställe Personnummer

Inkomst före skatt/månad (se även sid 2)
Räkningsmottagare Sammanboende

Bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar

Föräldrapenning/tillfällig föräldrarpenning/graviditetspenning

Pension (ej barnpension)

A-kassan/sjukpenning/sjukersättning

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode

Rehabiliterringspenning/närståendepenning/smittbärarpenning

Familjehemsföräldrar arvordeersättningar

Aktivitetsersättning/aktivitetsstöd OBS ej etableringsstöd

Dagpenning till totalförsvarspliktiga

Näringsverksamhet (se sida2)

Familjebidrag till rekryter som ges i form av ersättning

Lämnar ej inkomstuppgift. Jag/vi acceperar taxans högsta avgift

Härmed försäkras att de av mig lämnade uppgifterna är sanningsenliga
Ort och datum

Räkningsmottagare, namnteckning



Avgiftsgrundande inkomst/avgifts- och tillämpningsregler
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt)
per månad (årsinkomst dividerat med 12) oberoende om barnet/barnen är gemensamma eller inte.
Barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform (förskola eller fritidshem) utgör utgångspunkt för beräkningen. Som
barn nummer 1 räknas det yngsta barnet i hushållet, både i kommunal eller privat regi. 
För hushåll med en inkomst under 8.000 kr per månad tas ingen avgift ut.
Tant Grön AB kan göra kontroll av föräldrarnas inkomstuppgifter och även begära att föräldrarna styrker sin inkomster.
I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på
deklarationens huvudblankett, som ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst.
Även inkomst från arbete utomlands eller från utlandsregistrerad arbetsgivare ska tas med i underlaget, så länge det råder
hushållsgemenskap.
Om barnet/barnen bor hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna och båda har behov av förskole/fritidshemsplats ska var och en
vara platsinnehavare. Avgiften beräknas utifrån varje hushålls inkomst.
Den som är sammanboende med en vårdnadshavare och inte har gemensamma barn med denna är inte underhållsskyldig
gentemot barnet. Bådas inkomst ska dock räknas med vid avgiftsberäkningen.
Ändrad inkomst ska meddelas omedelbart. Blanketter hittar du på tantgron.nu

Om man väljer att inte lämna inkomstuppgift får man betala maxavgift. Återbetalning och avräkning mot inlämnad inkomstuppgift kan
ske högst en månad bakåt. Administrationsavgift à 200 kronor.
Tant Grön AB gör varje år en efterkontroll hos Skatteverket av hushållets avgiftsgrundande inkomster. Därefter
justeras avgiften. Observera att detta kan göras först när deklarationerna för ett år är klara.
Förseningsavgift utgår med 50 kr
Dröjsmålsränta med 12 %

Blanketten insändes till Tant Grön AB   Blåportshöjden 10   371 56  Karlskrona.

Friskolan Musikugglan F-5/Tant Grön AB eller bifogas till faktura@tantgron.nu
Blåportshöjden 10
371 56 Karlskrona






