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Reducerea sumei pe care o plătesc părinții pentru grădiniță
/ After School începând din luna iunie 2021
GRĂDINIŢA
Reducerea sumei pe care o plătesc părinții pentru gospodăriile cu un venit mai mic
de 592 167 COROANE NORVEGIENE pe an
Cei care locuiesc în aceeași gospodărie cu un venit total sub 592 167 coroane
norvegiene pe an, pot aplica pentru a li se acorda dreptul la o plată redusă pentru
creșterea copilului. Dacă aveți mai mulți copii, trebuie să aplicați în mod separat
pentru fiecare dintre acești copii.
«Kjernetid» (timp de bază) gratuit pentru gospodăriile cu un venit mai mic de
583 650 de coroane norvegiene pe an
Timpul de bază gratuit înseamnă că copilul primește 20 de ore de ședere gratuită la
grădiniță pe săptămână. Puteți obține timp de bază gratuit începând din luna august
a anului în care copilul dvs. împlinește 2 ani. Dacă solicitați o plată parentală redusă,
veți primi automat timp de bază gratuit dacă gospodăria dvs. are un venit mai mic de
583 650 de coroane norvegiene pe an.
SFO (After school)
Reducerea sumei pe care o plătesc părinții pentru gospodăriile cu un venit mai mic
de 505 083 de coroane norvegiene pe an
Cei care locuiesc în aceeași gospodărie cu un venit total de sub 505 083 de coroane
norvegiene pe an, pot solicita o plată redusă a părinților pentru SFO (After school).
After school gratuit pentru copiii în clasa întâi pentru gospodăriile cu un venit mai
mic de 350 000 de coroane norvegiene pe an
Dacă solicitați o plată parentală redusă pentru After school, veți primi automat After
school gratuit dacă copilul dumneavoastră este în clasa întâi și gospodăria are un
venit mai mic de 350 000 de coroane norvegiene pe an.
Cum se aplică?
Aplicați electronic. Atașați la aplicație documentația valabilă. Vă autentificați prin
portul ID (Bank ID, MinID sau similar) pentru a aplica.
Formularul de cerere poate fi găsit aici:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
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Ce este documentație valabilă
• La cerere trebuie să fie anexată declarația fiscală de impozitare pentru anul 2020
pentru adulții care fac parte din aceeași gospodărie cu copilul
• Dacă există modificări mari ale venitului în raport cu declarația fiscală de
impozitare, puteți atașa și ultimele trei fișe de plată
• Dacă sunteți disponibilizat, puteți atașa documentația de la angajator
• Decizia privind sprijinul din fondul de împrumut («Lånekassen») și adeverința de
student
• Decizia de la NAV social / încetarea deciziei de la NAV social
• Dacă așteptați clarificări de la NAV, trebuie să documentați acest lucru
• Alte documente privind venitul curent
Nu am declarație fiscală
Toți cei care au locuit în Norvegia în cursul ultimului an au o declarație fiscală de
impozitare, și trebuie să o atașeze la cerere. Dacă tocmai ați sosit în Norvegia și nu
aveți o declarație fiscală, trebuie să atașați documentația pentru ședea dvs. în
Norvegia.
Când intră în vigoare aplicația
O cerere de plată parentală redusă intră în vigoare începând cu luna după ce a fost
primită cererea. Atunci când cererea dvs. a fost aprobată vi se va trimite o decizie
despre aceasta.

Nu am un număr de securitate socială / nu pot aplica electronic
Puteți să luați legătura cu Autoritatea Municipală Bergen, Serviciul pentru Cetățeni,
din Kaigaten 4. Acolo veți primi ajutor pentru a aplica electronic sau pentru a aplica
manual dacă nu aveți un număr de securitate socială. Aduceți un act valabil de
identitate și documentația pentru cerere. Serviciul pentru Cetățeni are numărul de
telefon 55 56 55 56.
NB! Nu uitați să aplicați pentru fiecare an de grădiniță!
Deciziile cu privire la plata parentală redusă sunt valabile pentru câte un an. Pentru a
primi o plată redusă în luna august trebuie să trimiteți o nouă cerere cel târziu în luna
iulie.
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