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Vuositulojen vertailu
Järfällan kunta tekee vuosittain tulovertailun kotitalouden
ilmoittamien tulojen ja Ruotsin veroviraston taksoitettujen
tulojen välillä.
Liikaa maksaneet kotitaloudet saavat erotuksen takaisin, ja liian vähän maksaneet
joutuvat maksamaan ylimääräisen laskun. Alle 300 kruunun vuosittaisia eroja ei
peritä tai makseta takaisin.
Alustava maksu lasketaan ilmoitettujen tulojen perusteella. Lopullinen lasku
perustuu taksoitettuun vuosituloon jaettuna 12:lla.
Seuraavassa esitetään tavallisimmat kysymykset vuosittaisesta tulovertailusta.

Miten saan tietää, saanko takaisin vai joudunko maksamaan lisää?
Ne, joille kunta maksaa takaisin liikaa maksettuja maksuja, saavat tätä koskevan
kirjeen kunnalta kehotuksella ilmoittaa tilinumero, nimi ja henkilönumero
osoitteeseen: inkomstjamforelse@jarfalla.se
Ne, jotka ovat maksaneet liian vähän maksuja vuonna 2015, saavat laskun ja sitä
koskevan saatekirjeen syys- tai lokakuussa.
Jos perheellä on ollut suuremmat tulot vuoden alussa ennen kuin he ovat saaneet
paikan lapselleen, heidän tulee laskea näiden tulojen mukaan jättäessään
tulotietonsa.
Kun he jättävät tulotietonsa Järfällan kunnalle, heidän tulee laskea tulonsa koko
vuoden tulojen mukaisesti, vaikka heillä olisikin ollut paikka vain osan vuodesta.

Milloin rahat maksetaan?
Vuotta 2015 koskevat maksut maksetaan lokakuun lopussa.

Miten maksan maksun?
Maksettavasi summa näkyy oheistetusta laskusta.

Pitääkö minun maksaa näin pitkään jälkikäteen?
Kyllä, olet velvollinen maksamaan aina kolme vuotta jälkikäteen.
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Mitä minun tulee tehdä, ellen pysty maksamaan juuri nyt?
Ellet jostakin syystä pysty maksamaan laskua juuri nyt, sinulla on mahdollisuus
hakea osamaksusuunnitelmaa. Voit tehdä sen ottamalla yhteyden Järfällan kunnan
palvelukeskukseen (Servicecenter).

Miten maksu lasketaan?
Lasten päivähoitomaksu lasketaan niiden tulojen perusteella, jotka kotitaloutesi on
ilmoittanut Järfällan kunnalle vuonna 2015. Vuonna 2015 kotitaloudellasi oli
suuremmat taksoitetut tulot kuin olit ilmoittanut Järfällan kunnalle. Sen vuoksi
kotitaloutesi joutuu maksamaan alustavan ja lopullisen maksun välisen erotuksen.

Miksi maksut eroavat toisistaan?
Tämä saattaa johtua monista eri syistä. On tavallista, että kotitalouden tulot ovat
muuttuneet vuoden aikana sen jälkeen kun ne on ilmoitettu kunnalle ilman, että
kunta on saanut tiedon tästä.

Mitä lasten päivähoidolla tarkoitetaan?
Sillä tarkoitetaan esikoulua, pedagogista päivähoitoa ja vapaa-ajankotia.

Mitä tarkoitetaan kotitaloudella?
Sillä tarkoitetaan avio- tai avopareja, jotka asuvat lapsen väestökirjaosoitteessa.

Miten ilmoitan uudet tulot?
Jotta esikoulua, perhepäiväkotia ja vapaa-ajankotia koskeva maksusi olisi oikea, on
tärkeää, että kunnalla on aina ajankohtaiset tulotietosi. Laske kotitaloutesi*
vuositulot ennen veronpidätystä ja jaa summa 12:lla. Tuolloin saat tulokseksi
arvioidut keskimääräiset kuukausitulosi, ja juuri nämä tulot on ilmoitettava
kunnalle kotitaloutesi tuloina.
Ilmoitat kotitaloutesi tulot tai muutat niitä e-palvelullamme .
Lue lisää esikoulua, pedagogista päivähoitoa, vapaa-ajankotia ja -kerhoa koskevista
maksuista ja säännöistä.
* Kotitaloudella tarkoitetaan avio- tai avoparia, joka asuu lapsen
väestökirjaosoitteessa.
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Mitä minun tulee tehdä, jos minulla on vielä kysyttävää?
Jos sinulla on vielä kysymyksiä, joihin et ole saanut vastausta, voit ottaa yhteyden
palvelukeskukseemme yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse, 08-580 285 00.

