Fredericia Kommune

Børn og Unge

Aftale om privat børnepasning – kombineret ordning
Aftalen indgås mellem
Forældre
Navn

Navn

Adresse

og pasningsperson/privat institution
Navn

Cpr. nr.

Adresse

Aftalen vedrører pasning af barnet/børnene
Navn

Cpr. nr.

Navn

Cpr. nr.

Navn

Cpr. nr.

Pasningsbehov i timer ( = arbejdstid incl. transport ) Skriv venligst fra kl. … til kl. pr. dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1. barn

Timer i alt

2. barn
3. barn

Samlet udgift til
børnepasning

Basisløn pr. md.

+12½ % feriepenge + arb.giver ATP

Aftalt ansættelsesperiode:

Fra den

- medarbejder ATP Værdi kost & logi

Løn udbetalt mdl.

Til den

Ordningen ønskes administreret af Fredericia Kommunen, og pasningspersonen Ja
er orienteret om, at Løn og Personale videregiver oplysninger til Told & Skat

Nej

Forudsætningen for bevilling af tilskud til privat børnepasning er, at Kommunen har set og godkendt en aftale om børnepasning, og
at Kommunen har godkendt pasningspersonen. Kommunen har herudover pligt til at føre tilsyn med børnepasningen. Godkendelse
og tilsyn sker efter samme principper som ved kommunal dagpleje. Tilskudsbeløbet er skattefrit for forældrene, men lønindkomsten
og værdi af f.eks. kost og logi er skattepligtig for pasningspersonen. Kommunen oplyser til Skat om aftalen.

Forældremyndighed
Dato

Underskrift

Pasningsperson (Jeg er indforstået med at Kommunen fra offentlige myndigheder og andre, indhenter oplysninger der
er nødvendig for godkendelse af mig som pasningsperso)
Dato

Underskrift

Fredericia Kommune

Børn og Unge
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eksempel på rubrikken:

Samlet udgift til
Børnepasning:

Samlet udgift til børnepasning:

Basisløn pr. md.

12½ % feriepenge

arb.giver ATP

5000,-

625,-

162,60

medarbejder ATP
81,30

Værdi kost & logi

Løn udbetalt til
pasningsperson

0
4918,70

Forældrene kan få 75% skattefrit tilskud til 0-5 årige (Basisløn, 12½ % feriepenge og arbejdsgiver
ATP). Tilskuddet kan dog max udgøre følgende pr. barn pr. måned:



Under 3 år: 5.343 kr. pr. måned
Over 3 år: 3.708 kr. pr. måned

Der gives også tilskud til udgift til lovpligtig arbejdsskadesforsikring. Tilskudsbeløbet gives ikke
på én gang, men indregnes i det månedlige tilskud som forsikringen/pasningsaftalen vedrører. Som
dokumentation for udgift til arbejdsskadesforsikring skal kvittering for indbetalt præmie og evt.
forsikringspolice anvendes.
Der gives ikke tilskud til f.eks. værdi af kost og logi.
Pasningspersonen skal betale skat/arbejdsmarkedsbidrag af (12½ % feriepenge, og løn udbetalt til
pasningsperson og værdi af kost & logi).
Pasningspersonen bedes i den forbindelse henvende sig på Skattekontoret i bopælskommunen.
For at forældrene som arbejdsgivere kan indbetale ATP og feriepenge, er det nødvendigt at
forældrene får et SE nr. ved Skat.
Dokumentation for udgift til børnepasning:
Som dokumentation for basisløn anvendes pasningsaftalen godkendt af Fredericia Kommune. Som
dokumentation for arbejdsgiver ATP bedes forældrene indsende kvittering for kvartalsvis indbetalt
ATP, og som dokumentation for 12½ % feriepenge bedes forældrene indsende kvittering for
indbetalt feriepenge til Feriekonto, enten kvartalsvis eller ved pasningsaftalens ophør.
NB Såfremt en pasningsperson som ikke har optjent ret til løn under ferie, bliver fratrukket 1/25 af
månedslønnen pr. afholdt feriedag, skal Daginstitutioner og klubber, Borgerservicecentret have
skriftlig meddelelse om dette af hensyn til korrekt beskatning af pasningspersonen, og regulering af
tilskud til privat pasning.
Med venlig hilsen
Borgerservicecentret

