Grupimi ndërkomunal
për argëtimin
parashkollor

Lista e dokumenteve të pranuara, përveç formularit të kërkesës për
reduktim ose përjashtim:
Jeni person zviceran apo mbajtës i një lejeje C?
•
•

Njoftim-vlerësimi tatimor (ICC) 2021 ose 2020, nëse 2021 nuk ju është njoftuar ende
Në rast vlerësimi tatimor automatik:Vërtetim dorëzimi i vlerësimit tatimor automatik (ICC) 2021 ose
2020, nëse 2021 nuk ju është njoftuar ende

A jeni një person i pajisur me një leje qëndrimi B ose leje të tjera (të tatueshme në
burim)?
•
•
•
•

Vërtetim AFC 2021
Deklarata franceze 2022 me të ardhurat e 2021
Njoftim-vlerësimi tatimor AFC 2021
Njoftim-vlerësimi tatimor AFC 2020

A keni statusin e nëpunësit civil ndërkombëtar apo punoni në një mision/ambasadë?
•
•

Vërtetim 2021 i punëdhënësit që përcakton të ardhurat totale neto
Vërtetim i freskët i punëdhënësit që përcakton pagën mujore neto

A jeni në bashkëjetesë ose ndani kujdestarinë e fëmijës ?
•

Të ardhurat* e të dy prindërve

Are you living in Geneva without legal status?
•

Ju duhet të paraqiteni pranë CCSI (ccsi.ch) për plotësimin e formularit të kërkesës për zbritje (në
dispozicion në faqen tonë të internetit www.giap.ch) që do të vuloset nga CCSI dhe do të na
dërgohet me postë elektronike.

Ju keni ikur nga Ukraina dhe keni një Leje S (për personat në nevojë për mbrojtje)?
•

Kopje e Lejes S

Për çdo pyetje, mos hezitoni të na kontaktoni nëpërmjet postës,
facture.giap@acg.ch, ose me telefon në numrin 022 304 57 90 nga
ora 8:30 deri në 12:00 të hënave, të martave, të enjteve dhe të
premteve.

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L’ANIMATION PARASCOLAIRE
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge - +41 22 304 57 90 – facture.giap@acg.ch - www.giap.ch

Lista e dokumenteve që duhen siguruar në rast ndryshimi gjatë vitit
në varësi të situatës:
Rritja ose humbja e pagës
•

Të ardhurat * dhe kopje e 3 vërtetimeve të fundit të pagës ose llogaria operative 2021

Pushim ose dorëheqje nga puna
•

Të ardhurat *, një kopje të njoftimit tuaj të pushimit ose dorëheqjes nga puna, si dhe një kopje të 3
vërtetimeve të fundit të papunësisë.

Lindja e një fëmije
•

Të ardhurat * dhe certifikata e lindjes

Vdekje e bashkëshortit ose bashkëshortes
•

Të ardhurat*, kopje e certifikatës së vdekjes dhe vërtetim i pensioneve për të veun/ të venë dhe
jetimin/-en

Ndarje/divorc gjatë vitit
•

Të ardhurat* dhe kopje e vendimit gjyqësor për ndarje/divorc

Ndryshimi i kujdestarisë së fëmijës
•

Të ardhurat * e personit që ka marrë kujdestarinë dhe një kopje të vendimit gjyqësor për
ndarje/divorc

Mbërritje ose kthim në Zvicër
•
•

3 vërtetimet e fundit të pagës, si dhe njoftimi i kthimit pranë OCP-së
3 vërtetimet e fundit të pagës, si dhe një kopje e lejes së qëndrimit

SPC ose PC Familje
•

Të gjitha faqet (edhe ato të bardha) e vendimit për vitin 2022

Hospice général
•

Një vërtetim pa shifra të freskët më pak se 3 muaj

Foyer
•

Foyer merr përsipër të na komunikojë informacionin me postë elektronike

Familja e pritjes
•

Shërbimi për Autorizimin dhe Mbikëqyrjen e Vendeve të Vendosjes (Le Service d'autorisation et
de surveillance des lieux de placement SASLP) ngarkohet të na komunikojë informacionin me
postë elektronike

*të ardhurat :Të ardhurat e personit ose personave që kanë barrën fiskale sipas dokumenteve të lartpërmendura
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