
 
Bartësit të institucionit të përkujdesjes 
për fëmijë: 
 

Tarifa të përshtatura sipas të ardhurave për t’u paguar nga prindërit për 
përkujdesjen e fëmijëve në vitin 2023/2024 
 
 
Emri i fëmijës: Datëlindja: 
 
Adresa*: 
 
 

Familjarët që kanë detyrim mbulimin e shpenzimeve të jetesës: 

Emri Adresa* 
 
Nëna: 
 
Babai: 
 
Të tjerë: 
*Të bashkangjiten fotokopje të 
fletëregjistrimit (Meldezettel). 
 
Numri i fëmijëve të tjerë, për të cilët njëri nga prindërit banues në të njëjtën adresë merr 
aktualisht shtesë financiare për familjen (Familienbeihilfe) 
(Të bashkangjiten vërtetimet për shtesën financiare (Familienbeihilfe)): 
 

Të dhënat për vitin 2022 mbi të ardhurat e familjarëve me detyrimin e mbulimit të shpenzimeve, që jetojnë 
në të njëjtën adresë si fëmija (Shënoni me kryq përgjigjen që vlen) 

Babai Nëna 
Të ardhura nga punësimi (përfshij pensionet) □ □ 
Të ardhura nga vetëpunësimi □ □ 
Të ardhura nga një biznes i regjistruar □ □ 
Të ardhura nga bujqësia dhe ekonomia pyjore □ □ 
Të ardhura nga investime ose depozita vlerash, kur nuk janë të taksuara □ □ 
Të ardhura nga qeradhënia □ □ 
Të ardhura të tjera sipas § 29 të ligjit të taksave mbi të ardhurat □ □ 
 

Të ardhura të tjera në vitin 2022: 
Paratë javore gjatë pushimit të lindjes (Wochengeld) □ □ 
Paratë e përkujdesjes së fëmijës (Kinderbetreuungsgeld) □ □ 
Asistenca e papunësisë (Arbeitslosengeld) □ □ 
Ndihma për gjendjen emergjente financiare (Notstandshilfe) □ □ 
Të ardhura të ushtarëve të milicës (pa llogaritur dietat dhe taksat ligjore) □ □ 
Ndihma sociale (Sozialhilfe) dhe asistenca minimale financiare 
(Mindestsicherung) (mbulimi i shpenzimeve të jetesës) □ □ 

Pagesat e marra nga ish-bashkëshorti/ja për shpenzimet e jetesës 
(Vendimi i gjykatës ose marrëveshja duhet të bashkangjitet) □ □



 
Pagesat e marra për mbulimin e shpenzimeve të jetesës dhe pensionet e 
jetimëve (Vendimi i gjykatës ose marrëveshja duhet të bashkangjitet) □ □ 
 
 

Pagesa të bëra në mënyrë të verifikuar, të cilat duhet të bëhen me detyrim për 
familjarët që nuk përfshihen në të njëjtën adresë. 
(Dëshmitë duhet të bashkangjiten) □ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vërtetim duhet të bashkangjiten këto dokumente: 

Fletëpagesa vjetore ose klasifikimi taksor i punëmarrësit për vitin 2022 □ □ 

Njoftimi i vlerësimit tatimor mbi të ardhurat për vitin 2022 □ □ 
Nëqoftëse bujq dhe pronarë të pyjeve nuk kanë marrë njoftimin e vlerësimit 
tatimor: njoftim i fundit i vlerës standarde dhe paracaktimi i kontributeve për 
sigurimin shoqëror 2022, kontratë për marrje në përdorim □ □ 
Njoftimi i pensionit për vitin 2022 □ □ 
Vërtetime për të ardhura të tjera (të kryqëzuara më lart) □ □ 
Dëshmi për të ardhurat e marra ose pagesat e bëra per mbulimin e shpenzimeve 
të jetesës së ish-bahkëshortit/es ose fëmijëve (të kryqëzuara më lart) □ □ 
 

Fotokopje të fletëregjistrimit (Meldezettel) të fëmijës dhe të të gjithë personave 
me detyrim mbulimi shpenzimesh të jetesës (Mund të jetë i panevojshëm nëse 
komuna e vendbanimit vërteton regjistrimin me anë të regjistrit qendror të 
banorëve ZMR) □ 
Vërtetime aktuale për shtesën financiare për familjen të të gjithë fëmijëve të 
tjerë □



 
 
 
Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve financiare: 30 qershor 

2023 

 
Me firmën time unë vërtetoj: 
• korrektësinë dhe plotësinë e të dhënave mbi të gjithë personat e deklaruara si persona ku mbulimi i 
shpenzimeve për jetesën e tyre është i detyrueshëm. 
• korrektësinë dhe plotësinë e dokumenteve të bashkangjitura për llogaritjen e të ardhurave familjare neto. 
Nëse unë kam dorëzuar dokumente të gabuara ose të paplota, jam i detyruar t’ia paguaj batëses/bartësit të 
institucionit për përkujdesjen e fëmijës diferencën nga llogaritja korrekte. 
• se marr parasysh që bartësja/bartësi i institucionit për përkujdesjen e fëmijës ka të drejtën të vendosë 
shumën më të lartë të kontributit prindëror, nëse unë nuk dorëzoj asnjë dokument ose dokumente të 
mangëta mbi të ardhurat. Dokumentet mbi të ardhurat konsiderohen si të mangëta nëse paraqitet vetëm 
dëshmia mbi të ardhurat e njërit prind, megjithëse edhe prindi tjetër që jeton në të njëjtën adresë ka të 
ardhurat e veta. 
• se bie dakord që bartësja/bartësi i institucionit për përkujdesjen e fëmijës ka të drejtën t’ia kalojë Landit të 
Steiermark-ut (Land Steiermark) të gjitha të dhënat e bëra nga unë si dhe dokumentet me qëllim kontrollimin 
e llogaritjes së tarifës që duhet të paguajnë prindërit. 

Në rastin që fëmija mbahet gjatë ditës nga një kujdestar apo kujdestare ditor/e (Tagesmutter/Tagesvater), unë 
jam dakort që punëdhënësi ose punëdhënësja e kujdestares apo kujdestarit ditor ka të drejtën t’ia kalojë këto 
të dhëna dhe dokumente komunës së vendbanimit të fëmijës, me qëllim kontrollimin e llogaritjes së tarifës që 
duhet të paguajnë prindërit. 
 
• Lejen e përpunimit të të dhënave në mënyre kompiuterike. 
Jam në dijeni se të dhëna të rreme mund të përbejnë një akt të dënueshëm. 
 

Vendi, data Firma e personit me të drejtën e rritjes së fëmijës 
 
 
 
Për pyetje të mëtejshme: 
 
Numri i telefonit: Adresa e e-mail-it: 


