Unntatt off. offl §13, jf. fvl § 13
SØKNAD OM INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE
BEKREFTELSE PÅ HUSSTANDENS SAMLEDE BRUTTO INNTEKT
Familier med bruttoinntekt som er lavere enn kr 473 000,- kan søke om redusert
oppholdsbetaling, og satsen skal da være 6 % av samlet brutto inntekt.
Veiledning til utfylling av skjemaet finner du på side 2, Vi oppfordrer deg til å lese
veiledningen før du fyller ut skjemaet.

Søknad sendes:
Vestby kommune, RO Barnehage, Postboks 144, 1541 VESTBY
Bruk trykte bokstaver, unntatt ved underskrift:
Barnets/ barnas navn:
Personalia
Betalers navn:

Inntekt

Barnehagens navn:
Betalers fødselsnummer (11 siffer,
må fylles ut):

Gift/ samboer:
Enslig:
Betalers brutto inntekt:

Ektefelle/ samboers brutto inntekt:
Husstandens samlede brutto inntekt:

For å få innvilget redusert oppholdsbetaling, må dokumentasjon på at familiens samlede
inntekt er under kr 473 000.
Unnlatelse av dokumentasjon medfører at man blir plassert i høyeste betalingssats.
Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er
mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
Følgende dokumentasjon ligger ved (sett kryss):
___ Siste års selvangivelse
___ Skattepliktig kapital inntekt
___ Attesterte inntekt – og lønnsopplysninger av ny dato
Underskrift

Jeg/ vi forsikrer at opplysningene er riktige og fullstendige. Kommunen har
mulighet til å undersøke mine/ våre inntekter hos ligningsetaten eller andre
instanser.
Sted og dato
Underskrift betaler
Underskrift ektefelle/
samboer
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VEILEDNING
www.vestby.kommune.no

SØKNAD OM REDUSERT BETALING
Du kan søke redusert barnehagebetaling for
barnehageåret 2015 - 2016 (01.08.201531.07.2016) hvis husholdningens inntekt var lavere
enn kr 473 000,- i 2014.
Utfylt skjema med dokumentasjon leverer du til
servicekontoret i Rådhuset, eller sender til: Vestby
kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY
Du søker for ett barnehageår av gangen.
OPPLYSNINGER OM HUSHOLDNINGEN
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte
partnere og samboere. Som samboer regnes to
ugifte personer over 18 år som bor sammen, og
som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold
i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles
barn.
Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den
forelderen som har samme folkeregisteradresse
som barnet.
KRAV TIL DOKUMENTASJON
Dokumentasjon er som hovedregel siste års
selvangivelse.

HVILKE INNTEKTER INNGÅR
Det er husholdningens samlede personinntekt etter
skatteloven kapittel 12 og skattepliktig
kapitalinntekt som er inntektsgrunnlaget.
Skattepliktig personinntekt fremkommer i
selvangivelsen under «Sum grunnlag toppskatt».
Skattepliktig kapitalinntekt fremkommer i
selvangivelsen under post 3.1.
Har du skattepliktige kapital- eller personinntekter
som ikke står i selvangivelsen, er du pliktig å
opplyse om disse slik at inntektsgrunnlaget
gjenspeiler den faktiske skattepliktige person- og
kapitalinntekten.
Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for
eksempel som følge av kort botid i landet, kan du
legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Ved vesentlig og varig endring i inntekt
sammenlignet med siste års selvangivelse kan du
legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Med
vesentlig og varig endring i inntekt menes stort
inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet,
endring i husholdningens sammensetning eller
lignende.
SØSKENMODERASJON
Søskenmoderasjon gis på oppholdsbetalingen med
30% for andre barn og 50% for tredje eller flere
barn.
Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
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