
GRANKULLA STAD 
Social- och hälsovården 
Dagvård 

FÖRETAGARES INKOMSTUTREDNING 
 

FÖRETAGARE Efternamn Förnamn (samtliga) 

  

Företagets namn enligt handelsregistret eller näringsanmälan samt adress och telefonnummer 

 

Företagets verksamhetsområde Företagsverksamheten inleddes 

  

Företagsform 

Enskild idkare av rörelse eller yrke Kommanditbolag Aktiebolag 

 
Öppet bolag Annat, vad? 

ÄGARANDELAR I 
FÖRETAGET 

Aktieägarnas eller bolagsmännens namn  Ställning i företaget Ägarandel, % 

    

    

    

    

    

FÖRETAGSVERK-
SAMHETENS 
OMFATTNING 

Företagsverksamheten är en 

huvudsyssla bisyssla 

Arbetar din make i företaget? 

Ja Nej 

 

I företaget arbetar personer. Den högsta lönen till en anställd är                 €/mån./brutto. 

BOKSLUTSUPP-
GIFTER 

 

 
RESULTATRÄKNING 

Det senaste fastställda bokslutet 
(bilaga 1) 

Klientens andel (bilaga 2) 

- 20 
 

4.1 Bruttolöner € 
 

€ 
 

4.2 Naturaförmåner € 
 

€ 
 

4.3 Dagpenningar (punkten Övriga fasta 

kostnader) 
€ 

 
€ 

 

BALANSRÄKNING 
 

4.4 Dividendutdelning 

 
€ 

 

 € 
 

4.5 Privata uttag € 

 

 € 
 

Brutto sammanlagt för mån. € 

 
Brutto per månad €/mån. 

Anteckna i dokumentet du bifogat den punkt där ifrågavarande uppgift anges (t.ex. löner 4.1, dagpenningar 4.3). 

BESKATTNINGS-
UPPGIFTER FRÅN 
BESKATTNINGS-
INTYGET 

Löneinkomster, rörelse- och yrkesinkomster samt inkomster sammanlagt under de senaste två åren 

 Fastställt år 20   Enligt egen uppgift år 20   

- löneinkomster  €   € 

- rörelse- och yrkesinkomster  €   € 

- inkomster sammanlagt  €   € 
Har det anhållits om förskottsinnehållning 

Ja Nej 

 

De i förskott uppskattade totala inkomsterna detta år € 

FASTSTÄLLNING AV 
DAGVÅRDS-
AVGIFTEN 

Jag godkänner att barnets dagvårdsavgift faktureras enligt högsta avgift, och anser det därför inte vara motiverat att 

fylla i uppgifterna i denna blankett. 

UNDERSKRIFT Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och samtycker till 

att de kontrolleras. 

Datum Underskrift 

 



GRANKULLA STAD 
Social- och hälsovården 
Dagvård 

FÖRETAGARES INKOMSTUTREDNING 
 

 

 

 
BILAGOR 

 

1 Det senaste bokslutet med specifikationer. 
 

2 Ett skriftligt intyg över klientens andel. 
 

3 Det senaste fastställda beskattningsintyget och/eller de totala inkomsterna från senaste år 
enligt egna uppgifter (från skattebyrån). 

 

4 Förskottsinnehållningsbevis för pågående år. 
 

5 Kopia av beslutet om startpeng. 

 
 
 

OBSERVERA 
 

Om de begärda uppgifterna inte har lämnats in inom angiven tidsfrist, bestäms 
dagvårdsavgiften enligt den högsta avgiftsklassen. 

 

Det är straffbart att ge felaktiga uppgifter till myndigheterna. 
 
 

 


