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INKOMSTREDOVISNING

Ankomstdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AM-INKOMSTREDOVISNING-1906

BARN I FÖRSKOLA / FRITIDSVERKSAMHET (FYLL YNGSTA BARNET ÖVERST)
Barnets namn Personnummer Klass/Grupp

Barnets namn Personnummer Klass/Grupp

Barnets namn Personnummer Klass/Grupp

Barnets namn Personnummer Klass/Grupp

MÅNADSINKOMSTER FÖRE SKATT Vårnadshavare 1 Vårnadshavare 2

Lön inkl. semesterersättning och andra ersättningar i anslutning till anställning

Föräldrapenning, sjukpenning, sjukbidrag

A-kassa, KAS, omskolningsbidrag

Pension

Livränta (vissa undantag finns)

Dagpenning vid repetitionsövning för värnpliktiga mm

Familjehemsersättning (arvode)

Vårdbidrag

Övriga inkomster

Inkomst av rörelse

AVGIFTSGRUNDANDE SUMMA:

SAMMANLAGT FÖR HUSHÅLLET:

Vårdnadshavare, namn Vårdnadshavare, namn

Personnummer Personnummer

Gatuadress Gatuadress

Postnummer och ort Postnummer och ort

Telefon mobil Telefon mobil

Arbetsgivare Arbetsgivare

Telefon arbete Telefon arbete

Civilstånd
                               Gifta / sammanboende   Ensamstående

 
    Ja, vi accepterar att avgiften beräknas på högsta avgiftsgrundande inkomst, f n 47 490 kr per månad.

       Inkomstuppgifter behövs inte fyllas i nedan

   
 Vi har tagit del av gällande bestämmelser i ”Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” och åtar oss solidariskt  
betalningsansvar för framtida avgifter. Mer information finns på www. lerum.se under Förskola och barnomsorg / Regler och taxor.

Ort och Datum

Underskrift Vårdnadshavare Underskrift Vårdnadshavare

Information kring hur vi hanterar personuppgifter finns på vår hemsida under rubriken Integritetspolicy Aspen Montessori.

http://www.aspenmontessori.se/om-aspen-montessori/integritetspolicy-aspen-montessori/
https://www.lerum.se/globalassets/documents/forvaltningssidorna/utbildning-och-barnomsorg/barnomsorg/taxa2015-07-01.pdf
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