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Правила дитячих схем Мурдейк можна знайти на www.moerdijk.nl 
 
 
Для заповнення цієї форми вам знадобиться: 
номер служби громадян (BSN) 
ваша остання (тимчасова) оцінка податку на прибуток 
якщо ви не подали податкову декларацію: річну декларацію або платіжну квитанцію (для 
кількох роботодавців: річні звіти та квитанції про заробітну плату) від вас або вашого 
партнера (подружжя / зареєстрований партнер / співмешканець, з яким у вас є спільна 
дитина) 
рахунок/пропозиція та договір про розміщення вашого дитячого закладу 
 
Для інформації: 
Допомога по догляду за дитиною розраховується відповідно до положень муніципалітету по 
дитячим схемам Мурдейка. 
Ці правила можна знайти на сайті www.moerdijk.nl. 
Допомога надається на основі від 4 до максимум 8 годин догляду за малюками на тиждень. 
Ви можете придбати більше годин догляду за малюком, але за це ви не отриматиме 
доплати. 
Дотримується максимальна погодинна ставка, визначена податковими органами 
(www.toeslagen.nl). Ви платите більше, ніж максимальна погодинна ставка? 
Тоді ви не отримаєте доплату за витрати, що перевищують максимальну ставку. 
Якщо догляд за малюком дешевше, ви отримаєте надбавку за нижчу погодинну ставку. 
Надбавка розраховується на основі таблиці надбавок податкових органів (www.toeslagen.nl). 
Ви подаєте заявку на отримання додаткової допомоги по догляду за малюком протягом 8 
тижнів після початку догляду за малюком; 
Ви будете повідомлені про суму вашої добавки протягом 8 тижнів після отримання повної 
заявки. 
 
 
Чи маєте ви право на допомогу по догляду за дитиною від податкових органів? 
Так: не заповнюйте форму, подайте заявку на отримання допомоги через www.toeslagen.nl 
Ні: ви можете попросити муніципальну допомогу, заповнив цю форму. 
Попередження: якщо згодом виявиться, що ви все ще маєте право на отримання допомоги 
від податкових органів, вам доведеться повернути допомогу по догляду за малюком, яку ви 
отримали від муніципалітету. 
 
 
(Не заповнюється заявником) 
Дата отримання форми 

 
 

 
Форма 1: бланк-заява на отримання допомоги по догляду за дитиною в 
дитячому садочку 
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  Дохід 
 

  Заявник 
 

 
  Номер служби громадянина /  
  Номер соціального страхування                   _______________________   
 

   Дата народження                          ______________________  

Ви працюєте                                         так  ні 

Чи є у вас дохід  так  ні 

Якщо так, то з чого складається цей дохід?     

 
  Розрахунковий валовий річний дохід   __________________________________ 
  (Bruto) 
  
 
Наведені нижче запитання стосуються податкового партнера 
 

 
Ім'я податкового партнера                    ____________________   
 

Номер служби громадян (BSN)            _____________________   
 

Дата народження                                  ___________________________ 
 
 

Ви працюєте?                          так    ні 
Чи є у вас дохід  так    ні 
 
Якщо так, то з чого складається цей дохід?       _____________________   
 

Розрахунковий валовий річний дохід (bruto)        _____________________   
 
дитячий садок 

 
 

Ім‘я дитини 1                                __________________________ 
 

BSN    
 

Назва садочку 
    

кількість годин на тижден        

Податковий партнер? 
 У вас є дружина або зареєстрований партнер? Тоді ця особа є вашим партнером. Ви не зареєстровані за 
тією ж адресою? У цьому випадку ваш партнер не зараховується до допомоги по догляду за малюком. 
У вас немає чоловіка або зареєстрованого партнера? Тоді вашим партнером по надбавці може бути хтось 
інший, зареєстрований за тією ж адресою. 

 
       Ви повинні відповідати 1 з наступних умов: 

 
1. Ви уклали договір спільного проживання з цивільно-правовим нотаріусом. 
2. У вас є спільна дитина. 
3. Ви або ваш партнер визнали дитину іншого. 
4. Ви є партнером пенсійної схеми. 
5. У вас спільний власний будинок. 

   6. У вас або у когось із тих, з ким ви разом проживаєте, є дитина віком до 18 років. 
7. Ви є податковими партнерами один одного для податку на прибуток. 
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Ваша дитина відвідує садочок під час шкільних канікул   так   ні de 

Не в садочок?  Погодинна ставка     

початкова дата       
 

Дата закінчення: (день, коли дитині виповнюється 4 роки) 
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 Ім‘я дитини 2 
 

 

BSN 
 

Назва дитячого садочку     
 

кількість годин на тиждень     
 
Ваша дитина відвідує садочок під час шкільних канікул   так   ні de 

Не в садочок?  Погодинна ставка     

початкова дата       
 

Дата закінчення: (день, коли дитині виповнюється 4 роки) 
 

   
 
 
Платіжні реквізити 
 
Банківський рахунок IBAN 

    
 
 
Підпис 
Підписуючи цю форму, ви заявляєте про наступне: 
Ви не маєте права на надбавку від податкових органів на догляд за малюками або дітьми. Ви готові 
надати муніципалітету декларацію про доходи, якщо це буде потрібно. 
Ви правдиво заповнили цю форму. 
 
Дата 

    
 

Місце 
    

 

Денний номер телефону 
    

 
 
Підпис заявника  

    
 
 
 
 
Ви можете заповнити форму вдома та надіслати її до муніципалітету Мурдейк, до команди KCC, Postbus 4, 4760 AA 
Zevenbergen, або ви можете заповнити форму разом із працівником зі зв’язків з громадськістю в ратуші. Вам потрібна 
допомога? 
Ви можете зателефонувати за номером телефону 140168, щоб записатися на прийом. Після цього ви отримаєте допомогу 
щодо заповнення форми. Важливо мати при собі документи, зазначені на лицьовій стороні форми 1. 
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