ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL PARA A
ANIMAÇÃO EXTRACURRICULAR

Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tel. 022 304 57 90 / Fax 022 304 57 01
correspondência: case postale 2056
facture.giap@acg.ch - www.giap.ch

PEDIDO DE REDUÇÃO, DE ISENÇÃO UNICAMENTE
PARA APOIO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
A devolver antes de 20 de novembro de 2020 ou, para inscrições durante o ano escolar, nos 15 dias que
se seguem, ao GIAP – Service Facturation (20, bd des Promenades – Case postale 2056 – 1227 Carouge).
A pessoa abaixo assinada / o pai / a mãe / os pais ou o(a) representante legal (Preencher apenas uma
folha por família)
N.º de cliente: ………………………………........
Sr./Sr.ª/Dr./Dr.ª: …………………………………..
Apelido: .............………………………………….. Nome próprio: .....………………………………………….....
a/c: …..……………………………………….……. Rua / N.º: ………….………………………………………….
Código postal – localidade: ….………………….. Data de nascimento: …………………………………………
Tel. de rede fixa ou telemóvel: ……………….…. Tel. profissional: ………………………………………..........
Email: …………………………………………………………………………………………………...……….. ………

da criança ou das crianças seguinte(s), frequenta(m) as atividades extracurriculares:
Apelido (criança)

Nome próprio (criança)

Data de
nascimento

Escola

Ano
escolar

Solicita(m) uma redução da contribuição financeira para supervisão do(s) seu(s) filho(s) de acordo com os
seguintes critérios:
 Em função do lucro tributável líquido anual da família com base em (número) _____ filho(s)
dependente(s) de acordo com a fotocópia frente e verso do AVISO DE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTOS
CANTONAIS E COMUNS mais recente. Se ainda não tiver recebido os documentos supracitados (sem
tributação no cantão de Genebra), pode anexar uma cópia dos seus últimos certificados de salário e/ou
da última conta de exploração de 2019 (trabalhadores independentes)).

 Família sujeita a retenção de imposto na fonte (juntar comprovativo)
 sim  não
 Família ajudada financeiramente pelo Hospice général ou outro (juntar comprovativo)  sim  não
Por favor assinale abaixo quaisquer alterações à sua situação pessoal ou profissional entre 01/01/2020 e a
atualidade: ................................…………………………………………………………………
Nenhuma redução ou isenção poderá ser concedida se o dossier estiver incompleto ou se for
devolvido após o prazo. Este pedido de redução não diz respeito ao preço das refeições.
Data: ………………………………………

Assinatura: ……………………………..............
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