Agrupamento
Intermunicipal para a
animação paraescolar

Lista de documentos aceites, para além do formulário de pedido de
redução ou isenção:
É cidadão suíço ou titular de uma licença C?
•
•

A nota de liquidação do imposto (ICC) 2021, ou 2020 caso ainda não tenha recebido a nota de
liquidação do imposto 2021
Em caso de tributação automática: nota de tributação automática (ICC) 2021, ou 2020 caso ainda
não tenha recebido a nota de tributação automática 2021

É titular de um título de residência B ou outro (retenção na fonte)?
•
•
•
•

Atestado AFC 2021
Declaração francesa 2022 com rendimentos 2021
Nota de liquidação do imposto AFC 2021
Nota de liquidação do imposto AFC 2020

Tem o estatuto de funcionário público internacional ou está a trabalhar numa
missão/embaixada?
•
•

Certificado emitido pela entidade patronal, referente ao ano 2021, com indicação dos rendimentos
líquidos totais
Certificado recente da entidade patronal com indicação do salário líquido mensal

Reside com o pai/a mãe do(s) seu(s) filho(s) ou partilham a sua guarda?
•

Rendimentos* de ambos os pais

Vive em Genebra sem estatuto legal?
•

Deverá dirigir-se ao CCSI (ccsi.ch) para preencher o impresso de pedido de redução (disponível
no nosso site www.giap.ch), o qual o CCSI irá carimbar e enviar-nos por e-mail.

Ela fugiu da Ucrânia e tem um permissão S (para as pessoas protegerem)?
•

Cópia do permissão S

Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos por e-mail,
facture.giap@acg.ch, ou por telefone através do número 022 304 57
90, das 08h30 às 12h00, à segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e
sexta-feira.
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Lista de documentos a fornecer em caso de alteração durante o
ano, em função da situação:
Aumento ou perda de salário
•

Rendimentos* e cópia das últimas 3 folhas de vencimento ou da conta de exploração 2021

Despedimento ou demissão
•

Rendimentos*, uma cópia da sua carta de despedimento ou demissão e uma cópia das últimas 3
fichas de desemprego

Nascimento de uma criança
•

Rendimentos* e certidão de nascimento

Óbito do cônjuge
•

Rendimentos*, certidão de óbito e comprovativo da pensão de viuvez e orfandade

Separação/divórcio durante o ano letivo
•

Rendimentos* e cópia do julgamento de separação/divórcio

Alteração da guarda da criança
•

Rendimentos* da pessoa que obteve a guarda e uma cópia do julgamento de separação/divórcio

Chegada ou regresso à Suíça
•
•

Últimas 3 folhas de vencimento e a declaração de regresso junto do OCP
Últimas 3 folhas de vencimento e uma cópia do título de residência

SPC ou PC Familles
•

Todas as páginas (mesmo em branco) da decisão para o ano 2022

Hospice général
•

Uma declaração não quantificada recente, emitida a menos de 3 meses

Foyer
•

O Foyer encargar-se-á de nos comunicar a informação por e-mail

Família de acolhimento
•

O Serviço de Licenciamento e Monitorização de Colocação (Le Service d'autorisation et de
surveillance des lieux de placement SASLP) encarregar-se-á de nos comunicar a informação por
e-mail

*rendimentos: os rendimentos da(s) pessoa(s) que assume(m) a carga fiscal da criança,
em conformidade com os documentos supramencionados
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