GRUPIMI NDËRKOMUNAL PËR
ARGËTIMIN PARASHKOLLOR
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tel. 022 304 57 90 / Faks 022 304 57 01
Korrespondencë: kutia postare 2056
facture.giap@acg.ch - www.giap.ch

KËRKESË PËR ZBRITJE OSE PËRJASHTIM VETËM PËR
MARRJEN NË NGARKIM PARASHKOLLOR
Për tu dërguar para datës 20 nëntor 2020 si afat i fundit ose, për çdo regjistrim gjatë vitit shkollor, në 15
ditët që vijojnë, në GIAP - Shërbimi i Faturimit (20, bd des Promenades - Kutia postare 2056-1227 Carouge).
I/e nënshkruari (-a) / prindi (-ërit) ose kujdestari (-ja) ligjor (-e) (Plotësoni vetëm një fletë për çdo familje)
Nr. i Klientit: ……………………………….............
Mirësjellje: …………………………………........
Mbiemri: .............………………………………….. Emri: .....………………………………………….....
Në kujdesin e: …..………………………………… Rruga / Nr.: ………….…………………………………….
Kodi postar - vendndodhje: ….…………………… Data e lindjes: ……………………………………
Tel. personal ose celular: ……………….……….. Tel. prof. : ……………………………………….............
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………...………..

I fëmijës ose fëmijëve të mëposhtëm që frekuenton/-jnë parashkollorin:
Mbiemri (fëmija)

Emri (fëmija)

Data e lindjes

Shkolla

Klasa

Kërkon (-jnë) një zbritje të kontributit financiar për edukimin e fëmijës së tij/ saj/tyre sipas kritereve të
mëposhtme:
 Sipas të ardhurave vjetore neto të tatueshme të familjes në bazë të (numrit) _____ fëmijë në ngarkim
sipas fotokopjes së NJOFTIMIT TË VENDOSJES SË TATIMEVE KANTONALE DHE KOMUNALE më të
fundit, nga të dyja anët. Nëse ju nuk keni dokumentet e lartpërmendura (asnjë taksim i kantonit të
Gjenevës), ju mund të bashkëngjisni një kopje të certifikatave të pagës dhe/ose llogarisë së fundit
operative 2019 (të pavarura).

 Familje subjekt i tatimit në burim (bashkëngjisni vërtetimin)
 po  jo
 Familje e ndihmuar financiarisht prej qendrës së shërbimeve paliative të përgjithshme ose ndonjë
 po  jo

institucioni tjetër (+ bashkëngjisni vërtetimin)

Lutemi të raportoni më poshtë për çdo ndryshim të situatës personale ose profesionale të ndodhur midis datës
01.01.2020 dhe datës së sotme: ................................………………………………………………………
Asnjë zbritje ose përjashtim nuk do të zbatohet nëse dosja është e paplotë ose e dorëzuar jashtë
afatit. Kjo kërkesë për zbritje nuk ka të bëjë me çmimin e vaktit.
Data : ………………………………………

Nënshkrimi : ……………………………..............

Nr. BI 20P

