
Reduktim në pagesën për vend në çerdhe 

 

Reduktim në pagesën nga ana e prindërve 

Familjet me të ardhura bashkërisht më të ulët se tarifa shtetërore* duhet të 

paguajnë maksimum gjashtë përqind të ardhurave tatimore personale dhe 

kapitale. 

Kohë thelbësore falas në çerdhen 

Kohë thelbësore falas do të thotë që 20 orë të ndejtjes në çerdhe janë falas. Kjo 

masë rregullohet sipas të ardhurave të familjes. Tarifa shtetërore vlen për fëmijë 

3, 4, dhe 5 vjeç, sidhe për fëmijë me start të shtyrë të fillimit në shkollë. 

Baza e llogaritjes 

Pagesa prindërore në çerdhe duhet të llogaritet sipas të ardhurave tatimore 

personale dhe kapitale. Kjo rregull vlen si për reduktimin e pagesës nga prindërit 

ashtu edhe për rregullën nacionale të kohës thelbësore falas. 

Si bashkësi familjare konsiderohen çifte, partnerë të regjistruar dhe 

bashkëjetuës. Si bashkëjetues konsiderohen persona të pamartuara përsipër 

moshës 18 vjeç që jetojnë bashkë dhe që kanë jetuar në bashkësi të ngjashme 

martesës gjatë më së pakti 12 muaj të 18 muajve të fundit, ose që kanë fëmijë të 

përbashkët. Kur fëmija jeton përherë me të dy prindërit, pagesa prindërore duhet 

llogaritur sipas të ardhurave familjare të vendit ku fëmija është regjistruar në 

regjistrin e gjendjes civile.  

Kur duhet të kërkohet reduktimi? 

Mund të kërkoni zbritjen e pagesës prindërore njëkohësisht me pranimin e 

vendit në çerdhen. Kërkesa mund të bëhët për të dy rregullat e përmendura. 

Afati i kërkesës është 1. qershori 

Kërkesën duhet ta dërgoni në formularin elektronik të faqes së komunës. 

Formulari mund të përdoret për çerdhe komunale dhe për çerdhe jo-komunale. 

Nëse keni nevojë për ndihmë në këtë proçes, mund të kërkoni ndihmë në 

çerdhen ku është fëmija . Rregullisht, kërkesa vlen për nga një vjet në çerdhe. 

Kushte 

Për të fituar reduktimin për shkak të ardhurave të ulëta duhet: 

* Të dërgoni kërkesën  për reduktim të pagesës prindërore dhe për kohë 

thelbësore falas. Formulari vlen për çerdhe komunale dhe jo-komunale. 



Kërkesa do të vlerësohet nga komuna ku banon fëmija sipas regjistrit të 

gjendjes civile.  

* Duhet të bashkëngjitet një kopje e dokumentit tatimor ose vërtetim tjetër i 

të ardhurave. Dokumentim tjetër mund të jetë aktual kur ka ndryshim të 

konsiderueshëm dhe të përhershëm në të ardhurat. Kjo do të thotë humbje 

e konsiderueshme e të ardhurave për shkak të papunësisë për një periudhë 

të gjatë, ndryshim në përbërjen e bashkësisë familjare dhe ngjarje tjera të 

ngjashme. Në raste të këtilla, duhet të paraqitet një dokumentim tjetër mbi 

të ardhurat. 

Dokumentimi i plotë i të ardhuravet duhet paraqitur para fillimit të shqyrtimit të  

çështjes. 

*Tarifat shtetërore mund të ndryshojnë me paraqitjen e buxhetit. Shikoni në faqet 

e komunës në rubriken e zbritjes së pagesës prindërore ose në kohën thelbësore 

falas. 

Afati për kërkesën: 1. qershori. Kur fillimi në çerdhe është më vonë, kërkesa 

duhet të dërgohet vijimisht. 

Kërkoni reduktim në pagesën prindërore 

Gjithë formularet e magazinuara dhe të dërguara mund ti gjeni në Min side 

 

Zbritje në çmim për vëllezër e motra 

 
Në raste kur vëllezër e motra (shiko përkufizimin në tekstin mbi pagesën 

prindërore) banojnë në të njejtën adresë dhe janë në të njejtën çerdhe, prindërit 

paguajnë: 

 

 70 % të çmimit për fëmijën e dytë 

 50 % të çmimit për fëmijën e tretë. 
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