KËRKESË PËR ZBRITJE OSE PËRJASHTIM
PËR KUJDESIN PARASHKOLLOR
(NUK KA TË BËJË ME VAKTET E NGRËNIES)

Intercommunale
Grupimi
ndërkomunal
association
për
argëtimin
for after-school care
parashkollor

Kjo kërkesë, e shoqëruar me shtojcat e kërkuara, duhet të dërgohet brenda datës 21 nëntor 2022,
afati i fundit, ose brenda 15 ditëve pas regjistrimit gjatë vitit shkollor:
• Me e-mail te: facture.giap@acg.ch.
• Me postë te: GIAP – Service facturation, Case postale 2056, 1227 Carouge
Formular për t’u plotësuar prej një prej prindërve ose kujdestarit/-es ligjor/-e (vetëm një fletë për
çdo familje)
Zonjë

Zotëri

Nr. i Klientit (për klientët ekzitues): ..............................

Mbiemri: .............……………………………….

Emri: .............................................................................

Në kujdesin e: …..………………………………

Rruga / Nr.: ...................................................................

Kodi postar: .......................….…………………

Vendndodhje: ...............................................................

E-Mail :…………………………………………

Telefon:.........................................................................

Fëmijët e regjistruar në programin parashkollor
Mbiemri (fëmija)

Emri (fëmija)

Data e lindjes

Shkolla

Klasa

Ulja e kontributit financiar për mbikëqyrje do të përcaktohet sipas të ardhurave vjetore të tatueshme
neto të familjes në bazë të numrit të fëmijëve në ngarkim. Duke nisur nga fëmija i 2-të i regjistruar, do të
zbatohet automatikisht zbritja e vëllazërisë.
Për të përmbushur kërkesën, është e nevojshme të bashkëngjisni:
➢ Një fotokopje e të dy anëve të NJOFTIM-VLERËSIMIT MË TË RI TATIMOR KANTONAL DHE
KOMUNAL (elementet e regjistruara nga Administrata)
Numri i fëmijëve në ngarkim sipas taksës suaj ….
Vini re: Borderotë dhe vërtetimet vjetore RDU nuk pranohen.
A jeni ju:
• Një familje subjekt i tatimit në burim (bashkëngjisni vërtetimin AFC 2021)
 po  jo
Vini re: vërtetimi i pagesës dhe vërtetimet e pagës nuk pranohen.
• Familje e ndihmuar financiarisht prej qendrës së shërbimeve paliative të përgjithshme ose
ndonjë institucioni tjetër (bashkëngjitni një certifikatë të fundit pa numër)
 po  jo
A keni njohur ndonjë ndryshim të situatës tuaj personale ose profesionale të ndodhur që prej datës
01.01.2022?
 po  jo
Nëse PO, saktësoni:.............................................................................................................................
Lista e dokumenteve të pranueshme është në dispozicion në faqen tonë të internetit:
www.giap.ch/rabais.
Asnjë zbritje ose përjashtim i kostos së kujdesit parashkollor nuk mund të zbatohet nëse dosja
është e paplotë ose e dorëzuar jashtë afatit.
Data : ................................................

Nënshkrimi : ................................................
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