Informacja o opłatach za przedszkole w gminie Eidsvoll
STAWKI
Za pełne miejsce w przedszkolu w Eidsvoll uiszcza się opłatę każdego miesiąca, zgodnie ze
stawkami określonymi przez rząd. Na stronie internetowej gminy znajdują się aktualne
stawki. Opłaty nie uiszcza się w lipcu.
Pod pojęciem «pełnego» miejsca w przedszkolu rozumiemy taki pobyt, gdy dziecko spędza
w przedszkolu conajmniej 41 godzin tygodniowo.
W przypadku niepełnego miejsca w przedszkolu, opłata jest ustalana przez kierownictwo
przedszkola.
Miesięczna opłata za wyżywienie jest również ustalana przez kierownictwo przedszkola.

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE
Obniżka opłat na podstawie dochodów
Można złożyć wniosek o obniżenie opłat za przedszkole, tak aby taka opłata za miejsce dla
jednego dziecka odpowiadała maksymalnie sześciu procentom wspólnych dochodów w
gospodarstwie domowym. Musi wówczas być spełnione jedno z poniższych kryteriów:
a) granica maksymalna opłaty za przedszkole za jeden rok odpowiada w przeliczeniu
więcej niż sześciu procentom dochodów w gospodarstwie domowym za ostatni rok,
b) w roku bieżącym nastąpił trwały spadek dochodów w gospodarstwie domowym, i tym
samym opłata za przedszkole odpowiada więcej niż sześciu procentom zsumowanych
dochodów gospodarstwie domowym.

Przyczyną takiego spadku dochodów może być np. śmierć, rozstanie, utrata pracy itp.
Dlatego przy ubieganiu się o ulgę w opłacie, należy przesłać do gminy dokumentację
potwierdzającą redukcję dochodów. Gmina rozpatrzy każdą sprawę indywidualnie i oceni czy
daną redukcję dochodów można uznać za trwałą.
Ulgi dla rodzeństwa
Na drugie dziecko otrzymuje się 30 % zniżki. Na trzecie oraz na każde kolejne dziecko
otrzymuje się 50 % zniżki. Pod pojęciem drugiego dziecka rozumiemy, drugie co do wieku
dziecko, które uczęszcza do przedszkola, zaś pod pojęciem trzeciego dziecka rozumiemy
trzecie pod względem wieku dziecko uczęszczające do przedszkola. Ulgę w opłacie
przyznaje się także wtedy gdy rodzeństwo chodzi do różnych przedszkoli w gminie Eidsvoll.
Ta ulga w opłacie obejmuje rodzeństwo, które mieszka razem na stałe.
Zakłada się, że dzieci mieszkają razem na stałe pod tym adresem, pod którym są one
zarejestrowane w Norweskim Spisie Ludności (Folkeregisteret). Rozróżnia się rodzeństwo
rodzone i rodzeństwo przyrodnie. Rodzeństwo przybrane kategoryzuje się oddzielnie.
Rodzice zastępczy mogą również ubiegać się o ulgę w opłacie, o ile spełnione są powyższe
kryteria.
Darmowy podstawowy czas pobytu w przedszkolu według wieku dziecka i dochodów
w rodzinie
Zwolnione z opłaty jest 20 godzin pobytu w przedszkolu tygodniowo i dotyczy to - od dnia 1.
sierpnia włącznie - wszystkich dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą dwa lata i
aż do momentu rozpoczęcia przez nie szkoły. Musi być ku temu spełniony jeden z
następujących warunków:
a) całkowite dochody gospodarstwa domowego w ostatnim roku muszą być niższe, niż
granica dochodów ustalona przez rząd (Stortinget)
b) w obecnym roku nastąpił w danym gospodarstwie domowym trwały spadek dochodów, i

tym samym całkowite dochody gospodarstwa domowego stały się niższe, niż granica
dochodów ustalona przez rząd (Stortinget)

DECYZJE ODNOŚNIE DO TYCH ROZPORZĄDZEŃ
Ulga w opłatach dla rodzeństwa jest przyznawana automatycznie.
Gospodarstwo domowe lub rodzina mogą ubiegać się o ulgę w opłatach oraz o bezpłatny
czas podstawowy. W przypadku podań złożonych przed 1 sierpnia, decyzja podjęta przez
gminę będzie obowiązywać od 1 sierpnia do końca roku przedszkolnego. Jeśli podanie
zostało złożone po 1 sierpnia, wówczas decyzja gminy obowiązywać będzie od pierwszego
dnia następnego miesiąca i aż do końca roku przedszkolnego.
Pod pojęciem „gospodarstwo domowe» rozumiemy małżeństwo, konkubinat i związki
partnerskie. Pod pojęciem „związek partnerski» rozumiemy dwie osoby powyżej 18. roku
życia, które mieszkają razem bez ślubu, i które żyły jak para małżeńska przez conajmniej 12
miesięcy w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Jeżeli osoby składające podanie żyją w związku
partnerskim, ale nie posiadają wspólnych dzieci, muszą one o tym powiadomić gminę.
Jeśli rodzice dziecka mieszkają oddzielnie, zaś dziecko mieszka na stałe u obojga rodziców,
wówczas opłata za przedszkole będzie obliczona na podstawie dochodów w tym
gospodarstwie domowym, pod którego adresem którym dziecko jest zarejestrowane w
Norweskim Spisie Ludności .
Pod pojęciem dochodów w gospodarstwie domowym rozumiemy zsumowane dochody
osobiste na podstawie rozdziału 12 Kodeksu Podatkowego oraz na podstawie dochodów
podlegającym opodatkowaniu.

JAK GMINA ROZPATRUJE PODANIA
Podanie należy przesłać do tej gminy, w której dziecko jest zarejestrowane w Norweskim
Spisie Ludności (Folkeregisteret).
Gmina pobierze niezbędne informacje, aby rozpatrzyć podania o ulgi w opłacie za
przedszkole i bezpłatny podstawowy pobyt w przedszkolu, tzw. gratis kjernetid. Gmina
pobierze imię dziecka, którego dotyczy wniosek, oraz imiona domowników miejsca, w którym
zameldowane jest dziecko; podstawa prawna: § 3d akapit drugi.
Gmina może, nie łamiąc obowiązku dochowania tajemnicy, pobrać od Urzędu Skarbowego
informacje dotyczące dochodów i majątku w danym gospodarstwie domowym, aby tym
samym udokumentować dochody w danym gospodarstwie domowym za ostatni rok;
podstawa prawna: Kodeks Podatkowy § 3-3 a.
Jeżeli wniosek o ulgę w opłacie dotyczy całego okresu, gdy dziecko chodzi do przedszkola w
naszej gminie, wówczas gmina może pobrać informacje opisane powyżej, a także
podejmować na nowo decyzje odnośnie ulgi w opłatach, tak długo, jak dziecko chodzi do
przedszkola.

Jeżeli Urząd Skarbowy nie będzie w stanie przekazać informacji o zarobkach i majątku w
danym gospodarstwie domowym i tym samym gmina nie będzie mogła podjąć decyzji przed
1 sierpnia, wówczas gmina poprosi składających podanie o dostarczenie rozliczenia
podatkowego za ostatni rok i ewentualnie bieżącego oglądu dochodów i majątku
podlegającemu opodatkowaniu.
Jeżeli dane dziecko nie chodzi do przedszkola publicznego, wówczas gmina zrefunduje temu
przedszkolu straty związane z ulgą w opłacie za przedszkole.
Kopia decyzji podjętej przez gminę zostanie przesłana do danego przedszkola, które będzie
mogło wystawić fakturę.
Ewentualne odwołanie od decyzji podjętej przez gminę należy przesłać do urzędu gminy.
Takie odwołanie będzie rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odwołanie, które
zostanie rozpatrzone odmownie, będzie następnie rozpatrywane w gminnej komisji.

