
  INKOMSTUTREDNING 

   Inkomstutredning vid småbarnspedagogikens början  

      Ändring i inkomstuppgifter/familjeuppgifter 

   Årlig granskning av inkomsterna 

Ankommit:   /  20  

Blanketten returneras ifylld och undertecknad till adressen: 

Raseborgs stad/Bildningskansliet/Småbarnspedagogik, PB 58, 10611 RASEBORG 

Besöksadress: Raseborgsvägen 37, 2 våningen, Ekenäs. 

Information om klientavgifter finns på stadens hemsida.  

Om intyg över inkomster inte lämnas in inom utsatt tid, fastställs avgiften enligt högsta tillåtna avgift för 

småbarnspedagogik.  

Barn i småbarnspedagogik 

Efternamn Förnamn Personbeteckning 

Efternamn Förnamn Personbeteckning 

Efternamn Förnamn Personbeteckning 

 

Namn och födelseår för de andra barn under 18 år som bor på samma adress 

 

 

 

Vårdnadshavare/makar/sambor som bor i samma hushåll 

Namn 

 

Personbeteckning Telefonnummer 

Adress 

 

E-post 

Arbetsgivare/studieplats och telefonnummer 

 

 

Vårdnadshavare/makar/sambor som bor i samma hushåll 

Namn 

 

Personbeteckning Telefonnummer 

Adress 

 

E-post 

Arbetsgivare/studieplats och telefonnummer 

 

 

 Jag/Vi samtycker till att betala den högsta avgiften. Jag/Vi uppger inga uppgifter om inkomsterna. 

Medgivandet är i kraft så länge inget annat har meddelats eller vårdrelationen upphör. 

 

 



Inkomstutredning (bilagor bifogas) 

Familjens inkomster Bruttoinkomster euro/månad Kryssa för bilagorna 

Löntagare 

Studerande m.m. 

Förvärvsinkomster från huvud- och bisyssla inkl. semesterpenning  

Pensioner  

Arbetslöshetsersättning/Arbetsmarknadsstöd/Utbildningsstöd  

Moderskapspenning/Föräldrapenning/Sjukdagpenning  

Hyresinkomster/Dividendinkomster/Kapitalinkomster/Ränteinkomster  

Övriga inkomster t.ex. av kommunen utbetalt stöd för närståendevård  

Studieintyg  

Inkomster för barn/barnen som är i dagvård t.ex. underhållsstöd, - 

bidrag, pension 
 

Avdrag; betalda underhållsbidrag  

Företagsverksamhet 

Jordbrukinkomster 

Skogsinkomster 

Företagets namn 

 

FO-nummer 

Företagsform 

 

Bokföringen sköts av (namn, tfn, e-post) 

 

Företagsinkomster  

Inkomster från jordbruk  

Skogsinkomster  

Övrigt 

 

Inkomster för barn/barnen som är i dagvård t.ex. underhållsstöd, - 

bidrag, pension 
 

Senast fastställda beskattningsbeslut  

 

Dagvårdsavgiften korrigeras från början av den månad som följer efter att de ändrade inkomstuppgifterna har 

meddelats. 

 

Jag bekräftar att de givna uppgifterna är riktiga och godkänner att uppgifterna granskas. 

 

Ort och datum  Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande 

 

         



VERIFIKAT SOM SKA BIFOGAS TILL UTREDNINGEN 

Löneuppgifter:  

Den senaste lönespecifikationen av arbetsgivaren, av vilken framgår den skattepliktiga förvärvsinkomsten per månad, 

totalinkomsten för innevarande och föregående år samt semesterpenningens andel. Om ingen semesterpenning betalas, 

ska man visa upp ett av arbetsgivaren givet intyg över detta. 

Företagare/Jordbrukare/Skogsbrukare: 

Företagare – Aktiebolag: lönespecifikation och utredning av naturaförmåner och utdelningar. Firma: resultaträkning. Öb: 

resultat- och balansräkning samt utredning över lön och naturaförmåner. 

Jordbrukare/Skogsbrukare: Beslut över den senast fastställda beskattningen med specifikationer. Skogens areal. 

Ny företagare: Kopia av förskottsdebetsedel, beslut om startpeng. 

Förmåner från FPA etc: 

Arbetslöshetsersättning, studerande lämnar in ett studieintyg från läroanstalten samt beslutet om studiepenning, 

moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, hemvårdsstöd, flexibel eller partiell vårdpenning, sjukdagpenning, 

underhållsstöd, rehabiliteringspenning, pensioner, även sådana som betalas till ett barn, alterneringsersättning. 

Förmåner som betalas av andra: 

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, underhållsbidrag, pensioner, vuxenutbildningsstöd, kapitalinkomster (ränte-, 

options-, dividend- och hyresinkomster), stöd för närståendevård, av förbund betald alterneringsersättning, övriga 

personliga inkomster (mötesarvoden, naturaförmåner), ersättningar och dagpenningar om betalas av 

olycksfallsförsäkring. 

Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållssöd. Som bilaga bifogas ett kvitto/verifikat över erlagda 

betalningar. 

 

Som inkomst beaktas den i samma hushåll boende förälderns eller annan vårdnadshavares, dennes makes eller 

sambos samt det i dagvård varande barnets skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster.  

Som inkomster skall inte beaktas stöd för hemvård av barn, barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt 

folkpensionslagen (5568/2007), bostadsbidrag, handikappförmåner (570/2007), sjukvårds- och undersökningskostnader 

som betalas genom olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets 

bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt 

lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) och enligt lagen 

om offentlig arbetskrafsservice (1295/2002), stipendier eller andra understöd som betalas på grund av studier samt 

ersättningar för kostnader för familjevård. 

 

 

Vårdnadshavaren ska meddela dagvårdskansliet om förändringar ifall inkomsterna eller familjens 

storlek förändras. 

 


