Polsk

Zniżka opłat za przedszkole i SFO (świetlicę)
Opłata za przedszkole i SFO (świetlicę) nie powinna przekraczać 6 procent dochodu osobistego i
kapitałowego do opodatkowania, którym dysponuje dane gospodarstwo domowe, w przeliczeniu na
każde dziecko. Jeżeli opłata ta wynosi więcej niż 6 procent, może Pan/ Pani ubiegać się o obniżkę tej
opłaty. Oznacza to, że gospodarstwa domowe o niskich dochodach rocznych, mogą mniej płacić za
przedszkole i SFO (świetlicę).
Pod pojęciem dochodu osobistego i kapitałowego do opodatkowania, którym dysponuje dane
gospodarstwo domowe, rozumiemy dochody małżonków, zarejestrowanych partnerów i
konkubentów, którzy mieszkają pod tym samym adresem, gdzie dziecko jest zarejestrowane w
Centralnym Rejestrze Ludności Norwegii.
Jeżeli dziecko ma miejsce zamieszkania podzielone między rodzicami, to opłata będzie obliczona na
podstawie dochodu tego z rodziców, które ma ten sam adres co dziecko w Centralnym Rejestrze
Ludności Norwegii.
Zarząd Miasta Bergen ustalił różne progi dochodowe i rozwiązania dotyczące obniżki opłat.
Obniżamy opłatę, którą musi Pan/ Pani płacić za przedszkole i SFO, na podstawie aktualnie
obowiązującej maksymalnej opłaty za przedszkole/ SFO, dochodu gospodarstwa domowego i wieku
dziecka. Zarząd Miasta Bergen ma różne rozwiązania dotyczące obniżki opłat. Tutaj może Pan/ Pani
przeczytać więcej o progach dochodowych i o różnych rozwiązaniach, które mają wpływ na opłatę za
przedszkole i SFO, którą będzie Pan/ Pani płacić (artykuł ten jest tylko w języku norweskim ):
http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Otrzyma Pan/ Pani zniżkę dla rodzeństwa, jeżeli ma Pan/ Pani więcej dzieci uczęszczających do
przedszkola/ SFO, niezależnie od dochodu Pańskiego gospodarstwa domowego.
Musi Pan/ Pani złożyć wniosek o obniżkę opłaty
Kwestionariusz wniosku znajdzie Pan/ Pani tutaj:
http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Wniosek należy składać elektronicznie i musi Pan/ Pani mieć Bank ID, Min ID lub podobny
identyfikator, aby móc złożyć wniosek drogą elektroniczną.
Jeżeli ma Pan/ Pani kilkoro dzieci, to musi Pan/ Pani wymienić każde dziecko w tym samym wniosku.
Obliczenie będzie dokonane automatycznie w Pana/ Pani wniosku.

Polsk
Abyśmy mogli obliczyć Pana/ Pani opłatę za przedszkole i SFO i rozpatrzyć Pana/ Pani wniosek,
musi Pan/ Pani załączyć ważną dokumentację wykazującą dochód do opodatkowania w Pana/ Pani
gospodarstwie domowym:
• Ostatnią deklarację podatkową (Skattemelding)
• Jeżeli zaszły duże i trwałe zmiany w dochodach w porównaniu z deklaracją podatkową, można
załączyć trzy ostatnie odcinki pensji.
• Decyzja o przyznaniu świadczeń z Lånekassen (Studenckiej Kasy pożyczkowej) i legitymację
studencką
• Decyzję z NAV
• Jeżeli oczekuje Pan/ Pani odpowiedzi z NAV, musi Pan/ Pani załączyć odpowiednią dokumentację.

Jeżeli przybył Pan/ przybyła Pani niedawno do Norwegii i nie ma Pan/ Pani deklaracji podatkowej,
należy przedłożyć dokumentację wykazującą legalny pobyt w Norwegii.
Jakiego okresu dotyczy wniosek
Wniosek o obniżkę opłaty obowiązuje od następnego miesiąca po wpłynięciu wniosku. Prześlemy
Panu/ Pani decyzję, kiedy wniosek zostanie załatwiony pozytywnie.

Jeżeli nie ma Pan/ Pani norweskiego numeru personalnego, albo nie jest Pan/ Pani w stanie złożyć
wniosku drogą elektroniczną:
Dział Obsługi Mieszkańców (Innbyggerservice) może pomóc Panu/ Pani złożyć wniosek,
Numer telefonu to 55 56 55 56. Adres: Kaigaten 4.
Należy zabrać z sobą ważny dowód tożsamości i dokumentację do wniosku, na spotkanie w Dziale
Obsługi Mieszkańców (Innbyggerservice).
UWAGA! Wnioski powyższe należy składać na każdy rok przedszkolny/ szkolny!
Decyzja o przyznaniu zniżki opłat za przedszkole/ SFO dotyczy każdorazowo jednego roku
przedszkolnego/ szkolnego. Należy złożyć nowy wniosek najpóźniej do miesiąca lipca, aby uzyskać
obniżkę opłaty w miesiącu sierpniu.

