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Anmälan till sänkt förskoleavgift!
I det fall att hushållet har en brutto beskattningsbar inkomst under 312 000 SEK per år finns det en
blankett för inkomstuppgift för hushållet. För hushåll med inkomst över 312 000 SEK per år gäller samma
förskoleavgifter.
Medlemmarna får meddela styrelsen (kassören) om man vill ha en blankett för inkomstuppgift och man är
skyldig att uppdatera sin inkomstuppgift en gång per år. Den lägsta förskoleavgiften är 2013-01-01 3 % av
312 000 SEK.
Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara
gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på
samma adress.
För gifta med såväl gemensamma som inte gemensamma barnberäknas avgiften på makarnas gemensamma
inkomster. Samma princip ska läggas som grund för avgiftsberäkningen även för sammanboende med eller
utan gemensamma barn. Vid gemensam vårdnad, där barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen,
beräknas avgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst.
Avgiftsgrundande inkomst
Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen. Med
avgiftsgrundande inkomster avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst
samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under
bidragsåret.
Ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst:
- Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
- Familjehemsföräldrarnas arvodesersättning
- Pension (ej barnpension)
- Livränta
- Föräldrapenning
- Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
- Sjukbidrag
- Sjukpenning
- Arbetslöshetsersättning
- Kontant arbetsmarknadsstöd
- Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
- Familjebidrag i form av familjepenning
- Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm
I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som
förs ut på deklarationsblankettens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.
Meddela alltid inkomständring till styrelsen!
Hälsningar från Styrelsen!
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