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Plată parentală redusă pentru grădiniță și After school (programul după școală)
Prețul grădiniței și pentru programul After school nu poate depăși 6 la sută din venitul personal și
capitalul impozabil al gospodăriei per copil. Dacă prețul este mai mare de 6 la sută, puteți aplica
pentru o plată parentală redusă. Aceasta înseamnă că gospodăriile cu venituri mici pot plăti mult
mai puțin pentru grădiniță și After school.
Prin venitul personal și din capital impozabil al gospodăriei, înțelegem soții, partenerii înscriși și
concubinii care locuiesc la adresa pe care este înregistrat copilul.
În cazul în care copilul are reședință comună, plata de la părinți se calculează pe baza veniturilor
părintelui care are aceeași adresă de evidență a populației ca și copilul.
Municipalitatea Bergen are diferite limite de venit și scheme pentru plată redusă
Vă moderăm prețul în funcție de prețul maxim actual pentru grădiniță și After school, venitul
gospodăriei și vârsta copilului. Municipalitatea Bergen are diverse scheme pentru plată redusă. Puteți
citi mai multe despre limitele de venit și diferitele scheme care vă afectează prețul pentru grădiniță și
After school aici (numai în limba norvegiană): http://www.bergen.kommune.no/redusertforeldrebetaling
Dvs. puteți să beneficiați de reducerea pentru frați dacă aveți mai mulți copii care merg la
grădiniță/After school, indiferent de venitul gospodăriei.
Trebuie să aplicați pentru o plată redusă
Formularul de cerere poate fi găsit aici: http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Cererea este electronică şi pentru a putea să aplicați trebuie să aveți Bank ID, Min ID sau ceva similar.
Dacă aveți mai mulți copii, trebuie să aplicați pentru fiecare copil în parte în această cerere. Calculul
este apoi efectuat automat în aplicația dvs.
Pentru a vă putea calcula prețul pentru grădiniță și After school și pentru a putea să vă procesăm
cererea, trebuie să atașați documentația valabilă a venitului impozabil al gospodăriei:
• Cea mai recentă declarație fiscală
• Dacă apar modificări majore și de durată ale veniturilor în raport cu declarația de impozit, puteți
atașa ultimele trei fișe de salariu
• Decizie privind sprijinul din fondul de împrumut («lånekassen») și adeverință de student
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• Decizie din partea NAV
• Dacă așteptați clarificări de la NAV, trebuie să atașați documentația despre aceasta

Dacă tocmai ați sosit în Norvegia și nu aveți o declarație fiscală, trebuie să atașați documentația de
rezidență legală în Norvegia.

De când este valabilă aplicarea
Cererea de reducere a plății parentale se aplică din luna după primirea cererii. Atunci când cererea va
fi aprobată, vă vom trimite decizia.

Dacă nu aveți un număr de securitate socială sau nu puteți aplica electronic
Serviciul pentru cetățeni (Innbyggerservice) vă poate ajuta să aplicați.
Numărul de telefon este 55 56 55 56. Adresa este Kaigaten 4.
Atunci când vă prezentați, luați cu dvs. un act de identitate valabil și documentație de anexat la
cererea dvs.
NB! Nu uitați să aplicați pentru fiecare an de grădiniță / After School
Deciziile privind reducerea plății parentale se aplică pentru câte un an la un moment dat. Pentru a vi
se acorda plata redusă în august, trebuie să depuneți o nouă cerere până în iulie.

