LAPPTRÄSK KOMMUN
Tjänster för småbarnsfostran

INKOMSTUTREDNING FÖR FASTSTÄLLANDE AV DAGVÅRDSAVGIFT
Barnets(-nens) släktnamn

Förnamn

Personbeteckning

Vårdplats

Födelsedatum på de barn under 18 år som bor på samma adress
Föräldrar/vårdnadshavare, namn

Telefon

Adress
e-post

Vi uppger inga uppgifter om inkomster

De barn som vårdas har inga inkomster

(kommunen kan då fastställa den högsta avgift)

INKOMSTUPPGIFTER
BRUTTOINKOMSTER I MÅNADEN

MODERNS (ANNAN
VÅRDNADSHAVARES)
INKOMSTER

Löne- och övriga inkomster
Inkomster av företagsverksamhet och yrkesutövning
Inkomster av gårdsbruk
Pensioner
Arbetslöshetsersättning/arbetsmarknadsstöd/utbildningsstöd

Dag-, moderskaps-, faderskaps eller föräldrapenning
Övriga inkomster (t.ex. ränte- och dividendink., hyresinkomtster

Erhållna underhållsbidrag/-stöd
INKOMSTER SAMMANLAGT

AVDRAGBARA BELOPP
Betalda underhållsbidrag
Sytning
Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga och samtycker till att de granskas.
Ort och datum
Underskrift

BLANKETTEN BÖR RETURNERAS

FADERNS (ANNAN
VÅRDNADSHAVARES)
INKOMSTER

IFYLLNINGSDIREKTIV
Familjens inkomster (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 10 a§)
Vid beslut om fastställande av avgift för barndagvård beaktas som familjens inkomster
klientens samt den med honom i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande
förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria
inkomster. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den
genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster
beaktas inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen. Angående
inkomster från skogsbruk finns i lag särskilt bestämt.
Som inkomster beaktas inte barnbidrag, förmåner enligt lagen om hadikappförmåner
(570/2007), barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, sjukvårdsoch undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd,
fronttillägg, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg,
sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för
uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig
arbetskraftsservice (1295/2002), stipendier som betalas på grund av studier och inte heller
andra motsvarande understöd, eller ersättningar för kostnaderna för familjedagvård eller stöd
för hemvård av barn.
Som avdrag från inkomsterna skall beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande
kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena.
Familjens storlek
Till familjens storlek räknas antalet vuxna som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor tillasammans med
dem i samma hushåll.
Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna är följande:
Familjens storlek,
personer

Inkomstgräns, €/kk

Avgiftsprocent

2
3
4
5
6

1198
1477
1754
1871
1988

11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Om familjens storlek är större än 6, höjs den inkomst enligt vilken dagvårdsavgiften bestäms
med 107 € för varje följande av familjens barn .

