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INKOMSTREDOVISNING
Nyanmälan

Skickas i retur till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Arbetssökande

Ändrade familjeförhållanden

Föräldraledig

Ändrade inkomstuppgifter

Ändrade inkomstuppgiften gäller från och med, datum

149 81 Nynäshamn
Barn 1, namn

Personnummer

Förskola/familjedaghem/skola

Barn 2, namn

Personnummer

Förskola/familjedaghem/skola

Barn 3, namn

Personnummer

Förskola/familjedaghem/skola

Vårdnadshavare för- och efternamn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@
Arbetsplats/läroanstalt

Civilstånd

Gift

Sambo

Make/maka/sambo/partnerskap för- och efternamn

Arbetsplats/läroanstalt

Ensamstående

Personnummer

Telefon arbete (även riktnummer)

Avgiftsgrundande inkomster före skatteavdrag

Vårdnadshavare, kronor/månad

Make/maka/sambo, kronor/månad

Lön och andra ersättningar

+

+

Föräldrapenning, sjukpenning

+

+

Utbildningsbidrag

+

+

Pension

+

+

Livränta

+

+

Sjukbidrag

+

+

Familjehemsföräldrars arvodesersättning

+

+

Arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd

+

+

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode

+

+

Övrigt

+

+

=

=

Ifylls om rutan, lön och andra ersättningar lämnas tom

Accepterar debitering av högsta avgiften

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga, samt förbinder mig att så snart någon förändring av
ovanstående uppgifter inträffar, skriftligen meddela skolexpeditionen där ditt barn är placerat.
Kommunen medges rätt att kontrollera uppgifterna.

Namnteckning
Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning

Nynäshamn1011 Utgåva 04 2013-07-04

Make/maka/sambo/partnerskap, namnteckning

2(2)
För kännedom vill vi meddela att dina personuppgifter används för att behandlas i ett register i enlighet med personuppgiftslagen.

Detta är avgiftsgrundande inkomster


Lön och andra ersättningar från anställning



Familjehemsföräldrars arvodesersättning



Pension



Livränta



Föräldrapenning



Sjukpenning



Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode



Sjukbidrag



Arbetslöshetsersättning



Kontant arbetsmarknadsstöd



Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning. Benämns aktivitetsstöd och utbetalas av försäkringskassan efter
beslut av arbetsförmedlingen



Särskilt utbildningsbidrag. Stödet handhas av CSN



Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA). SVUXA handhas av CSN



Familjebidrag i form av familjepenning. Här avses föräldrapenning



Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga, med fler ersättningar från inkomst av tjänst



Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet, det vill säga inkomst av näringsverksamhet som förs ut på deklarationens
huvudblankett
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