Informasjon om byrådets forslag til oppholdstakst for Aktivitetsskolen i 2021
Inntekt
Heltidsplass
med gratis
kjernetid

Til og med kr. 228 042

Fra og med kr. 228 043
til og med kr. 405 408

Fra og med kr. 405 409

Kr. 246,-

Kr. 450,-

Kr. 1041,-

FORESATTE MED INNTEKT TIL OG MED KR. 405 408,-:
Inntekten blir beregnet ut fra personinntekten:
Personinntekt: Det er husholdningens (ektefeller / partnere / samboere) samlede personinntekt i henhold til
skatteloven kap. 12, jf. rundskriv 2/2006. Personinntekt fremkommer i skatteoppgjøret under overskriften
”Trygdeavgift”.

Familiens felles personinntekt /to foresatte bor sammen med barnet:
- Hvis felles personinntekt er under kr. 405 409, bør søke om gradert oppholdstakst.
En foresatt bor sammen med barnet:
- Hvis personinntekten er under kr. 405 409, bør søke om gradert oppholdstakst.
GRADERT OPPHOLDSBETALING - LAVERE PERSONINNNTEKT ENN KR. 405 408:
Skjema: Egenerklæringsskjema ved fastsettelse av oppholdstakst i Aktivitetsskolen.
Oppholdsbetaling og inntektsdokumentasjon:
Foresatte skal ved tildeling av plass levere dokumentasjon på seneste skatte oppgjør innen en fastsatt
frist, - (fristen for å takke ja til AKS-plassen). Dersom søknad og skatteoppgjøret ikke er levert innen
denne fristen, settes høyeste betalingssats. Redusert oppholdsbetaling vil da gjøres gjeldende fra
måneden etter at dokumentasjonen er levert. Se også utdypende forklaringer i egenerklæringsskjemaet.

Søknadsskjema - Egenerklæringsskjema med dokumentasjon av siste skattemelding skal
leveres til skolen eller pr. post: Aktivitetsskolen Seterbråten, Bjørnåsveien 126, 1272 Oslo
Søknaden skal ikke sendes pr. e-post pga sensitive personopplysninger, personnummer.
SØKNADSFRIST FOR GRADERT OPPHOLDSBETALING FRA OG MED JANUAR 2021:
TORSDAG 3. DESEMBER 2020.
Foresatte som søkte om gradert oppholdsbetaling høsten 2020, skal ikke søk på nytt.
Foresatte som ikke søkte om gradert oppholdsbetaling høsten 2020, må søke innen 03.12.
For sen søknad, - ikke rette på tilbakebetaling - gjelder fra første fakturering etter mottatt
søknad.
FORESATTE MED PERSONINNTEKT OVER KR. 405 409:
Trenger ikke levere søknad eller dokumentasjon for skatteoppgjøret.
HVOR OFTE MÅ INNTEKTEN DOKUMENTERES?
Har man rett på gradert oppholdsbetaling, må man leveres søknad og dokumentasjon hvert år.

