Міжмуніципальне
угруповання для
позакласної роботи

Список прийнятих документів, на додаток до форми запиту про
скорочення або звільнення:
Ви швейцарець чи маєте дозвіл C?
•
•

Податкове повідомлення (ICC) 2021 або 2020, якщо 2021 ще не надійшов до вас
У разі автоматичного оподаткування: автоматична податкова декларація (ICC) 2021 або
2020, якщо вам ще не надіслано 2021

Чи є у вас дозвіл В або інший дозвіл (оподатковуваний у джерела)?
•
•
•
•

Сертифікат AFC 2021
Декларація французькою мовою 2022 з доходами 2021
Податкове повідомлення AFC 2021
Податкове повідомлення AFC 2020

Чи маєте ви статус міжнародного державного службовця чи працюєте в
представництві/посольстві?
•
•

Довідка від роботодавця 2021 року із зазначенням загального чистого доходу
Остання довідка від роботодавця із зазначенням місячної чистої зарплати

Ви живете в спільній сім’ї чи ділите опіку над дитиною?
•

Дохід* обох батьків

Ви живете в Женеві без юридичного статусу?
•

Ви повинні перейти до CCSI (ccsi.ch), щоб заповнити форму запиту на зниження (доступна
на нашому веб-сайті www.giap.ch), яку CCSI поставить печаткою та надіслати нам
електронною поштою.

Ви втекли з України і чи маєте дозвіл S (для осіб, які потребують захисту)?
•

Копія ліцензії S
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Перелік документів, які необхідно надати у разі зміни протягом
року залежно від ситуації:
Підвищення або втрата заробітної плати
•

Дохід* та копія останніх 3 квитанцій або операційного рахунку 2021

Звільнення або відставка
•

Дохід*, копія Вашого листа про звільнення або звільнення, а також копія останніх 3-х листів
про безробіття.

Народження дитини
•

Дохід* та свідоцтво про народження

Смерть подружжя
•

Дохід*, копія свідоцтва про смерть та підтвердження пенсії вдови/вдівця та сиріт

Розлучення або розлучення протягом року
•

Дохід* та копія рішення про розлучення/розлучення

Зміна опіки над дитиною
•

Дохід* особи, яка отримала опіку, та копія рішення про роздільне життя/розлучення

Прибуття або повернення до Швейцарії
•
•

Останні 3 платіжні листи, а також оголошення про повернення в OCP
3 останні зарплатні листки та копія посвідки на проживання

SPC або PC Families
•

Усі сторінки (навіть білі) рішення на 2022 рік

Загальний хоспіс
•

Довідка без останньої суми менше 3 місяців

Соціальний будинок
•

Соціальний дім подбає про те, щоб надіслати нам інформацію електронною поштою.

Приймаюча сім'я
•

Служба авторизації та моніторингу розміщення (SASLP) надішле нам інформацію
електронною поштою.

Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нас
електронною поштою, invoice.giap@acg.ch, або за телефоном
022 304 57 90 з 8:30 до 12:00 у понеділок, вівторок, четвер та
п’ятницю.
*дохід: дохід особи (осіб), на яку несе податковий тягар дитини згідно з вищезазначеними документами
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