Bạn đã trả lệ phí đúng mức cho việc
chăm sóc trẻ em năm 2014 không?
Trả lệ phí đúng mức cho việc chăm sóc trẻ em là một vấn đề về tính công bằng. Vì
vậy quận Uddevalla đang thực hiện việc điều tra lệ phí dành cho các trường nhà trẻ
mẫu giáo, người chăm sóc trẻ tại gia, trung tâm sinh hoạt ngoài giờ học và các câu
lạc bộ ngoài giờ trong năm 2014. Những chi tiết con số mà bạn với tư cách là người
bảo hộ nuôi dưỡng kê khai với quận sẽ được so sánh với số thu nhập hằng năm đã
tính thuế của gia đình bạn tại Cục Thuế vụ. Việc kiểm tra mức lệ phí sẽ được tiếp tục
thực hiện mỗi năm.

Bạn đã trả quá nhiều hay quá ít?
Bạn là người bảo trợ nuôi dưỡng có trách nhiệm
thông báo đúng đắn số thu nhập và các mối quan
hệ trong nhà để lệ phí của gia đình được chính xác.
Nếu kết quả kiểm tra cho thấy bạn đã trả lệ phí
chăm sóc trẻ em không đúng, cần phải thực hiện
việc điều chỉnh. Nếu mức lệ phí quá thấp chúng tôi
sẽ gửi hóa đơn thanh toán phản hồi. Nếu bạn đã trả
quá cao thì quận sẽ hoàn trả tiền lại cho bạn.

Vấn đề công bằng
Vấn đề công bằng ở đây là các gia đình được đối
xử như nhau và trả lệ phí theo đúng bảng định giá hiện hành. Đối với chúng ta việc
trả tiền lại và đòi lại tiền đều quan trọng ngang nhau.
Việc kiểm tra lệ phí được thực hiện chậm trễ hai năm vì lý do trước đây chúng tôi
không có được chi tiết thông tin của Cục Thuế vụ.

Đại đa số những người bảo trợ nuôi dưỡng đã trả lệ phí đúng và sẽ không có
liên quan gì đến sự việc này.
Khi nào việc kiểm tra sẽ được thực hiện?
Chúng tôi sẽ gửi phiếu hoàn trả lại tiền và hoá đơn thanh toán của năm 2014 vào
mùa hè năm 2016. Sau đó công tác kiểm tra sẽ được thực hiện hằng năm.

Thông tin & thắc mắc
Nhiều thông tin khác cùng với các thắc mắc và giải đáp thông thường được đăng
trên trang mạng www.uddevalla.se/avgiftskontroll
Bạn cũng có thể được giúp đỡ thông qua avgiftskontroll@uddevalla.se
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