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Maxtaxan inom barnomsorgen – vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?
Sedan den 1 januari 2002 har 287 kommuner den frivilliga maxtaxan inom
barnomsorgen. Avgiftsreformen regleras i förordning SFS 2001:160, där högsta
avgiften i förskoleverksamheten är tre procent av inkomsten, dock högst 1 140
kronor per månad och i skolbarnsomsorgen två procent av inkomsten, dock
högst 760 kronor per månad. De nya reglerna gäller för såväl kommunal som
enskilt driven verksamhet.
Från olika håll har vi förstått att det finns ett behov av att förtydliga vad som
ska räknas som avgiftsgrundande inkomst. Tidigare har kommunen, i de fall
de haft ett avgiftssystem som är grundat på inkomst, själva fått bestämma
vilka inkomstslag som ska anses vara avgiftsgrundande. För de kommuner
som nu infört maxtaxa gäller särskilda regler. I förordningens 5 § anges att
med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.
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I skriften Lagens ramar kring barnomsorgsavgifter som Kommunförbundet tagit
fram redovisas ett antal ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst. Eftersom utgångspunkten är att endast ersättningar och bidrag,
som beskattas som inkomst av tjänst, är avgiftsgrundande kan kommunen
exempelvis INTE grunda barnomsorgsavgiften på följande inkomster:
•

Studiemedel (bidragsdelen)

•

Underhållsbidrag/stöd

•

Socialbidrag

•

Bostadsbidrag.

Om kommunen har någon eller några av ovan nämnda inkomster som underlag för beräkning av avgiftens storlek, måste kommunen ändra sina bestämmelser.
En annan fråga är om kommunen kan ha en minsta avgift inom barnomsorgen? En kommun kan inte ha en minsta avgift, såvida den inte är 0 kronor.
Det beror på konstruktionen av maxtaxan där avgiftens storlek först och
främst bestäms av en viss procent av hushållets bruttoinkomst, och först därefter stäms av mot högkostnadsskyddet (maxtaxan). Har ett hushåll ingen
beskattningsbar bruttoinkomst, kan kommunen inte ta ut en avgift som överstiger 0 (noll) kronor. Detta gäller även om kommunen har valt en egen avgiftskonstruktion än den konstruktion som redovisas i förordningen.
För ytterligare information svarar Sofia Larsson, tfn 08-452 79 38, skolsektionen samt Marcus Holmberg, tfn 08-452 78 82 och Signild Östgren, tfn 08452 77 45, båda finanssektionen.
Information finns också att hämta på Kommunförbundets hemsida
www.svekom.se. Här kan bland annat skriften Lagens ramar kring barnomsorgsavgifter beställas.
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