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Sökande av ersättning för kostnader för barnvakt
Enligt stadens arvodesstadga § 10 har du som förtroendevald rätt till ersättning för kostnader
som uppstår då du anlitar en barnvakt för att kunna delta vid stadens organs sammanträden
eller andra uppdrag som anknyter till ditt förtroendeuppdrag.
Den ersättning för barnvaktkostnader som du har rätt till ska enligt vara skälig, som riktlinje kan
nämnas att stadskansliet under 2016 har godkänt ersättningsnivåer mellan 10-12 euro per
timme.
Ersättning för ordnande av barnvakt utbetalas för barn som inte är 12 år fyllda och som är
varaktigt boende i samma hushåll som den förtroendevalda. Ersättning för barnvakt beviljas inte
om en annan person boende i samma hushåll kan passa barnet.
För att ansöka om ersättning för kostnader uppkomna i samband med anlitande av barnvakt
lämnar du in en fritt formulerad ansökan om ersättning i vilken du specificerar vilka kostnader
du haft och för vilka datum och klockslag barnvakten har anlitats. Har du anlitat flera olika
barnvakter ska det även framkomma vilka belopp som utbetalts till var och en. Till din ansökan
ska du även bifoga kvitton eller utdrag från Internetbank över de utbetalda beloppen.
Enligt skatteförvaltningens bestämmelser ska en privatperson eller ett hushåll som betalar lön
för olika prestationer, bland annat för köp av barnvaktstjänster, upp till 1 500 euro per år och
person lämna in en årsanmälan till skatteförvaltningen om den utbetalda lönen för en och
samma person och år överskrider 200 euro. För mer information om årsanmälan och vilka
skyldigheter du som privatperson har om du betalat ut lön för mer än 1 500 euro per person och
år,
se
http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Hushall_som_arbetsgivare/Hushallen
_som_loneutbetalare(15162). Blankett för årsanmälan hittar du under denna länk,
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Blanketter/Arsanmalningsblanketter
/Arbetsgivarens_eller_prestationsbetalare(14186). För frågor rörande hushållen som
arbetsgivare eller blanketten för årsanmälan hänvisas direkt till skatteförvaltningen.
Om den lön som utbetalts för barnvaktstjänster underskrider 200 euro per person och år
behöver ingen årsanmälan till skatteförvaltningen göras, bifoga då kvitton eller utdrag från
exempelvis Internetbank över de utbetalda beloppen.
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