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Sumažintas mokestis už vaikų darželį/SFO nuo 2021 m.
birželio mėn.
VAIKŲ DARŽELIS
Sumažintas mokestis namų ūkiams, kurių metinės pajamos yra iki 592 167 kronų
To paties namų ūkio gyventojai, kurių bendros metinės pajamos nesiekia 592 167
kronų, gali pateikti prašymą dėl sumažinto mokesčio už vaikų darželį. Nepamirškite,
kad turėdami daugiau vaikų už kiekvieną iš jų prašymą turite patekti atskirai.
Nemokamas pagrindinis laikas papildomai namų ūkiams, kurių metinės pajamos yra
iki 583 650 kronų
Nemokamas pagrindinis laikas reiškia, kad vaikas gauna 20 nemokamų valandų per
savaitę. Nemokamą pagrindinį laiką galite gauti nuo rugpjūčio mėn. tais metais, kai
Jūsų vaikui sueina 2 metai. Pateikę prašymą dėl sumažinto mokesčio, Jūs
automatiškai gausite nemokamą pagrindinį laiką, jeigu Jūsų namų ūkio metinės
pajamos nesiekia 583 650 kronų.
SFO
Sumažintas mokestis namų ūkiams, kurių metinės pajamos yra iki 505 083 kronų
To paties namų ūkio gyventojai, kurių bendros metinės pajamos nesiekia 505 083
kronų, gali pateikti prašymą dėl sumažinto mokesčio už SFO.
Nemokamas SFO pirmokams tuose namų ūkiuose, kurių metinės pajamos yra iki
350 000 kronų.
Pateikę prašymą dėl sumažinto mokesčio už SFO, Jūs automatiškai gausite nemokamą
laiką, jeigu Jūsų vaikas lanko 1-mą klasę ir namų ūkio metinės pajamos nesiekia 350
000 kronų.
Kaip pateikti prašymą
Galite pateikti elektroninį prašymą. Pridėkite galiojančius dokumentus. Prašymą
pateikite prisijungę prie elektroninių valdžios vartų (ID porten) per Bank ID, MinID, ir
pan.
Prašymo formą galite rasti čia:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
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Kas yra galiojantys dokumentai
• Suaugusiųjų, gyvenančių tame pačiame ūkyje kaip ir vaikas, 2020 m. metinė
pajamų deklaracija turi būti pateikta kartu su prašymu
• Esant dideliems pajamų pokyčiams lyginant su metine pajamų deklaracija, Jūs
galite taipogi pateikti trijų paskutinių mėnesių algalapius
• Jeigu Jūs esate prastovose, Jūs galite pateikti atitinkamus dokumentus iš
darbdavio
• Nutarimas dėl paramos iš studijų paskolų fondo (lånekassen) ir studento
pažymėjimas
• Nutarimas/ nutarimo nutraukimas iš NAV socialinių pašalpų skyriaus
• Jeigu laukiate atsakymo iš NAV, privalote pateikti tai įrodančius dokumentus
• Kiti einamąsias pajamas įrodantys dokumentai

Aš neturiu metinės pajamų deklaracijos
Visi piliečiai, kurie per pastaruosius metus gyveno Norvegijoje, turi metinę pajamų
deklaraciją ir ją privalo pateikti kartu su prašymu. Jeigu Jūs ką tik atvykote į Norvegiją
ir neturite metinės pajamų deklaracijos, privalote pateikti Jūsų viešnagę Norvegijoje
įrodančius dokumentus.
Nuo kada galioja prašymas
Prašymas dėl sumažinto mokesčio pradeda galioti sekantį mėnesį po prašymo
gavimo. Patenkinus Jūsų prašymą Jums bus atsiųstas nutarimas.

Aš neturiu asmens kodo/ nesugebu pateikti elektroninio prašymo
Pagalbos užpildyti prašymą, jeigu neturite asmens kodo, galite kreiptis į Bergeno
savivaldybę, Gyventojų aptarnavimo skyrių, adresu Kaigaten 4. Ten Jums padės
pateikti prašymą elektroniniu arba rankiniu būdu, jeigu Jūs neturite asmens kodo.
Turėkite su savimi asmens tapatybės dokumentą ir prašymui reikalingus dokumentus.
Gyventojų aptarnavimo skyriaus telefono numeris yra 55 56 55 56.

PASTABA! Nepamirškite, jog prašymą reikia pateikti kasmet!
Nutarimas dėl sumažinto mokesčio galioja tik vienerius metus. Norėdami gauti
sumažintą mokestį rugpjūtį, naują prašymą privalote pateikti vėliausiai liepos mėn.
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