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تدقيق رسوم نظام مالحظة األطفال
تجري بلدية سترينيس تدقيقًا للرسوم التي تم دفعها لديار الحضانة وديار الحضانة العائلية ونظام مالحظ
األطفال التربوي ودار أوقات الفراغ .سنقوم بمقارنة البيانات التي قدمها أولياء األمور للبلدية مع الدخل
السنوي لألسرة الذي تُحسب عليه نسبة الضريبة لدى مصلحة الضريبة.
نفعل هذا لكي يكون هناك عدالة بين العائالت ولكي تتم معاملتهم بنفس الطريقة وتدفع الرسم طبقًا للسعر
المحدد .إنه من المهم لنا بنفس القدر أن نقوم بسداد األموال لك وأن نطالبك باألموال .تتم مقارنة الرسوم
بعد مرور سنتين ألن البيانات من مصلحة الضريبة ال تكون متاحة إال بعد مرور سنتين.
إنك مسؤول عن اإلشعار عن المداخيل الصحيحة والظروف العائلية للبلدية لكي تكون رسوم األسرة
صحيحة .إذا أظهر التدقيق أنك دفعت رس ًما خاطئًا لنظام مالحظة األطفال ،فسوف يتم سداد أموال لك أو
يُطلب منك دفع المزيد من األموال.
معظم أولياء األمور دفعوا الرسوم الصحيحة ولن يكونوا معنيين بهذا األمر.
لماذا تجرون هذا التدقيق؟
يجب أن يدفع الجميع الرسوم الصحيحة لنظام مالحظة األطفال .هذا مهم من وجهة نظر العدالة.
من الذي قرر بأنه يجب إجراء التدقيق؟
المنتخبون في لجنة األطفال والتعليم .اسم القرار .BUN/2020:538
لماذا يتم التدقيق بعد مرور سنتين؟
تصبح البيانات متوفرة لدى مصلحة الضريبة بعد مرور سنتين ،حيث يقوم الجميع باإلقرار الضريبي للسنة
السابقة ،ثم يجب انتظار سنة قبل أن تصبح البيانات عالنية.
هل سيحصل الجميع على فاتورة؟
ال ،سيحصل فقط أولئك الذين يجب عليهم دفع رسوم إضافية على فاتورة.
متى أحصل على الفاتورة الخاصة بي؟
نقوم بتحضير الفواتير في بضعة مراحل ،ويتم إرسالها خالل أكتوبر-ديسمبر .2021
ال يمكنني دفع الفاتورة في الوقت ،بمن يمكنني االتصال؟
أرسل رسالة إلكترونية إلى  avgiftskontroll@strangnas.se.ثم يقوم نظام مالحظة األطفال أو وحدة
الشؤون االقتصادية باالتصال بك.
الفاتورة ليست صحيحة ،كيف أفعل لالعتراض عليها؟
إذا كنت تريد االعتراض على الفاتورة نريد الحصول على اعتراض خطي .أرسل رسالة إلكترونية إلى
 avgiftskontroll@strangnas.seأو خطاب إلى العنوان:
Avgiftskontroll, Utbildningskontoret, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
وقم برفق الوثائق المتعلقة بالموضوع ،على سبيل المثال وثيقة الراتب .نقوم بعد ذلك بإجراء تحقيق ونرسل
إليك إجابة.
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هل ستقومون بفرض الدفع أو سداد المبالغ الصغيرة أيضًا؟
كال ،وضعنا حدًا لفرق ب 50كرونه في الشهر ،أي  600كرونه في السنة .مما يعني أنك إذا كنت دفعت
 600كرونه أكثر أو أقل من الالزم لعام  2019فلن يحدث أي شيء.
راض عن الفاتورة؟
ماذا أفعل إذا كنت غير
ٍ
ً
يمكنك طلب مستند أكثر تفصيال إذا اعتبرت أن المعلومات في الفاتورة ليست صحيحة .أرسل طلبك إلى
 avgiftskontroll@strangnas.seفسوف نقوم بإرسال مستند إليك يحتوي على المزيد من التفاصيل.
متى يجب علي دفع الفاتورة إذا كنتُ دفعت رسو ًما قليلة؟
يجب دفع الفاتورة في غضون  30يو ًما.
هل يمكن أن أحصل على أموال إذا كنتُ دفعت رسو ًما كثيرة؟
يوجد عائالت لديها مداخيل مسجلة في نظامنا اإللكتروني أعلى مما هي عليه في األصل .سنقوم بسداد
األموال لتلك العائالت ،وسيتم ذلك خالل الخريف أو في بداية عام .2022
بأي سرعة أحصل على األموال إذا كنتُ دفعت رسو ًما كثيرة؟
إذا كانت األسرة دفعت رسو ًما كثيرة تخطط البلدية بسداد الفائض خالل خريف  2021أو بداية .2022
أال يتم تحديث مداخيلي تلقائياً؟
ً
ال ،ال يتم تحديث المداخيل تلقائيا .أولياء األمور هم المسؤولون عن اإلشعار عن المداخيل الصحيحة
والظروف العائلية للبلدية لكي تكون رسوم نظام مالحظة األطفال لألسرة صحيحة( .ظروف األسرة =
األشخاص في األسرة المعيشية المشتركة .األزواج /المتعايشين بغض النظر عن كون األطفال مشتركين أم
ال).
كيف يتم حساب الرسم الصحيح؟
يتم التدقيق عن طريق تقسيم المداخيل السنوية المسجلة في سجل مصلحة الضريبة على  ،12وبالتالي
تحصل البلدية على دخل شهري متوسط .ثم تقوم بمقارنته ببيانات الدخل التي قدمتها والتي تم تسجيلها في
بلدية سترينيس.
ما هي المداخيل التي يتم أخذها بعين االعتبار لتحديد رسوم نظام مالحظة األطفال؟
سا للرسوم تتألف من:
المداخيل التي تشكل أسا ً












الراتب والتعويضات األخرى المرتبطة بالتوظيف
نقدية الوالدين /النقدية المرضية  /التعويض المرضي
تعويض البطالة /معونة سوق العمل النقدية /تعويض مواصلة النشاط
المعونة الدراسية للتعليم الخاص بسوق العمل
المزايا التقاعدية الخاضعة للضريبة (فيما عدا تقاعد الطفل)
المعونة العائلية (مساعدة مالية عند إجراء الخدمة العسكرية)
رعاية طفل بيت تربية عائلية (الجزء الخاضع للضريبة)
نقدية الرعاية لألطفال المعاقين (الجزء الخاضع للضريبة)
التعويضات والمزايا العينية الخاضعة للضريبة
عائد حياتي خاضع للضريبة
مداخيل أخرى
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كيف أفعل للتصريح على المداخيل الصحيحة لكي تكون الرسوم صحيحة للسنة القادمة؟
يمكنك العثور على معلومات حول التصريح عن المداخيل الصحيحة في صفحة الرسوم والقواعد.
كيف قمتم باإلشعار؟
حصل جميع الذين كان لديهم نظام مالحظة األطفال في عام  2019على رسالة إخبارية عن طريق علبة
البريد الرقمية .والذين ليس لديهم علبة بريد رقمية حصلوا على المعلومات بالبريد العادي إلى عنوانهم في
التسجيل المدني.
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