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Знижена оплата дитячого садочка та групи подовженого дня у школі (SFO)
Вартість дитячого садочка та групи подовженого дня у школі не повинна перевищувати 6
відсотків від оподатковуваного активного та пасивного доходу родини на одну дитину. Якщо
вартість перевищує 6 відсотків, ви можете подати заявку на знижену оплату. Це означає, що
родини з низьким рівнем доходів можуть платити набагато менше за дитячий садочок та
групу подовженого дня.
Під оподатковуваним активним та пасивним доходом родини ми маємо на увазі доходи
подружжя, зареєстрованих партнерів чи співмешканців, які проживають за адресою, де
зареєстрована дитина.
Якщо дитина має подвійне місце проживання, вартість розраховується, виходячи з доходу того
з батьків, який зареєстрований за тою самою адресою, що й дитина.

Комуна Бергену має власні ліміти доходу та порядок зниження оплати
Ми підлаштовуємо вашу оплату відповідно до поточної максимальної вартості дитячого
садочку та групи подовженого дня, доходу родини та віку дитини. Комуна Бергену має власний
порядок зниження оплати.
Ви можете прочитати більше про максимальний дохід та фактори, які впливають на Вашу ціну
на дитячий садок та групу подовженого дня тут (тільки норвезькою):
http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Якщо Ви маєте кілька дітей, які ходять в дитячий садок / групу подовженого дня, Ви
отримаєте знижку для братів і сестер, незалежно від доходу родини.

Ви повинні подати заяву на знижену оплату
Форму заяви можна знайти тут: http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Заява є електронною, тому, щоб її подати, ви повинні мати Bank ID, Min ID або щось подібне.
Якщо Ви маєте кілька дітей, Ви повинні подати заяву щодо кожної дитини в одній заяві.
Розрахунок виконується автоматично у Вашій заяві.
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Для того, щоб ми могли розрахувати Вам вартість дитячого садочку та групи подовженого
дня та розглянути вашу заяву, ви повинні надати дійсні документи про оподатковуваний
дохід родини:
• Останню податкову декларацію
• Якщо Ви маєте значні та тривалі відмінності у доходах порівняно з тим, що вказано у
податковій декларації, ви маєте додати три останні розрахункові листи
• Рішення щодо матеріальної допомоги з lånekassen (позика для студентів) та студентський
квиток
• Рішення від NAV
• Якщо ви очікуєте на рішення від NAV, ви повинні надати документи щодо цього

Якщо ви щойно прибули до Норвегії і не маєте податкової декларації, ви повинні надати
документи, які доводять Вашу легальність перебування в Норвегії.

Коли заява починає діяти
Заява про знижену оплату починає діяти з наступного місяця після отримання заяви. Ми
надішлемо вам рішення, коли заяву буде схвалено.

Якщо у вас немає ідентифікаційного номеру або ви не здатні подати заяву в електронному
вигляді
Служба допомоги населенню може допомогти Вам подати заяву.
Номер телефону 55 56 55 56. Адреса Kaigaten 4.
Візьміть з собою відповідні документи та документ, що посвідчує особу.

NB! Не забувайте подавати заяву кожного навчального року у дитячому садочку / групі
подовженого дня
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Рішення про зниження оплати діє протягом одного року. Ви повинні подати нову заяву не
пізніше липня, щоб отримати зниження оплати у серпні

