Către finanţatorul instituţiei
educaţionale pentru copii:

Contribuţia financiară a părinţilor privind anul educaţional pentru copii
2022/23 conform statutului social
Data de
naştere:

Numele copilului:
Adresa*:

Membrii familiei care au obligaţia de întreţinere:
Nume

Adresa*

Mama:
Tatăl:
Alte
persoane:
* Se vor ataşa copii ale certificatului de înregistrare a
domiciliului (Meldezettel).
Numărul celorlalţi copii, pentru care unul dintre părinţi care locuieşte in aceeaşi gospodărie
obţine în prezent alocaţia pentru copii (Familienbeihilfe)
(se vor ataşa adeverinţe privind alocaţia pentru copii):
Date privind veniturile membrilor familiei care au obligaţia de întreţinere şi locuiesc în aceeaşi gospodărie
cu copilul, pentru anul 2021 (Vă rugăm să bifaţi după caz)
Venituri din activităţi dependente/salarii (şi pensiile)
Venituri din activităţi independente
Venituri din firme/întreprinderi şi meşteşuguri
Venituri din activităţi agricole
Venituri din active de capital, care nu au fost impozitate
Venituri din închirieri si arendări
Alte venituri conform § 29 al legii privind impozitul pe venit
Alte venituri pe anul 2021:
Indemnizaţie de maternitate (Wochengeld)
Suport financiar de îngrijire a copiilor (Kinderbetreuungsgeld)
Ajutor de şomaj (Arbeitslosengeld)
Ajutor financiar în situaţii excepţionale (Notstandshilfe)
Venituri din soldă, pentru soldaţii rămaşi voluntar în serviciul militar pe timp
determinat (Zeitsoldaten) (fără diurne şi deduceri legale)
Ajutor social (Sozialhilfe) şi minimum de existenţă (Mindestsicherung)

Tatăl
□
□
□
□
□
□
□

Mama
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□

Pensie alimentară primită de soţii divortati
(se va prezenta hotărârea judecătorească sau acordul)

□

□

Pensie alimentară primită şi pensie de urmaş pentru copii (se va prezenta
hotărârea judecătorească sau acordul)

□

□

Pensii alimentare deja plătite care se datorează membrilor ce nu locuiesc în
aceeaşi gospodărie (se vor ataşa dovezile)

□

□

Pentru confirmare se vor ataşa următoarele documente:
Adeverinţă salarizare anuală sau cerere de rambursare a impozitului
(Arbeitnehmerveranlagung) 2021

□

□

□

□

□
□
□

□
□
□

□

□

Decizia de impozit pe venit 2021 (Einkommenssteuerbescheid)
Dacă la agricultori și lucrători silvici nu există o înștiințare de impozit pe venit:
este valabilă ultima declarație a bazei de impozitare și deciziile de impunere
referitoare la asigurarea socială 2021, contractul de arendare
Cupon de pensie 2021 (Pensionsbescheid)
Adeverinţe privind alte venituri (indicate mai sus)
Dovezi referitoare la pensia alimentară primită sau efectuată
(indicată mai sus)
Copii ale certificatului de înregistrare a domiciliului copilului şi a tuturor
persoanelor care au obligaţia de întreţinere (Meldezettel)
(pot lipsi dacă din partea localității de reședință există o confirmare a înregistrării
la biroul de evidență a populației)
Adeverinţe actuale privind alocaţia pentru toţi ceilalţi copii (Familienbeihilfe)

□
□

Data limită de depunere a documentelor financiare : 30 iunie 2022
Confirm prin semnătura mea:
• corectitudinea şi integralitatea datelor referitoare la toate persoanele menţionate care au obligaţia de
întreţinere.
• corectitudinea şi integralitatea documentelor prezentate pentru calcularea venitului net al familiei. În cazul
prezentării incorecte sau incomplete a documentelor sunt obligat să-i plătesc ulterior
finanţatoarei/finanţatorului instituţiei educaţionale pentru copii diferenţa la stabilirea corectă a venitului.
• luarea la cunoştinţă că finanţatoarea/finanţatorul instituţiei educaţionale pentru copii are permisiunea de a
încadra contribuţia financiară a părinţilor la treapta maximă de venit, dacă eu nu prezint documente privind
venitul sau dacă acestea sunt insuficiente. Documentele privind venitul sunt în special şi atunci insuficiente
când se prezintă doar dovada de venit a unui singur părinte, cu toate că şi celălalt părinte care trăieşte în
aceeaşi gospodărie dispune de un venit.
• consimţământul că finanţatoarea/finanţatorul instituţiei educaţionale pentru copii este îndreptăţit/ă să
trimită toate declaraţiile făcute de mine şi documentele la autoritaţile din landul Stiria pentru verificarea
calculării contribuţiei financiare a părinţilor. În cazul cazul în care copilul este în grija unei bone, sunt de acord
ca patronul acesteia poate trasmite aceste decrarații și documente primăriei unde copilul este domiciliat în
scopul calculării contribuției financiare a părinților.
• acordarea consimțământului la prelucrarea datelor pe calculator

Îmi este cunoscut faptul că declaraţiile incorecte pot avea consecinţe penale.
Locul, data

Semnatura reprezentanţilor legali

Pentru detalii suplimentare:
Numărul de telefon :

Adresa de email :

