Vă rugăm să nu capsați documentele

Înregistrare pentru compensarea veniturilor în urma situației Corona

.
.
.
.
.
.
.
.

1. Datele personale ale persoanei solicitante
1.1 Numele

.

1.2 Toate prenumele

.

1.3 Data nașterii

1.4 Numărul de asiguare

756
ziua, luna, anul

Numărul AHV/AVS de 13 cifre, fără puncte sau spații.
Numărul AHV/AVS îl găsiți și pe cardul Dvs. de asigurare de
sănătate elvețian.

1.5 Adresa
Strada, Nr.

Cod poștal, Localitatea

Telefon / Mobil

Email

.
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2. Informații în legătură cu activitatea remunerată înainte de întreruperea cauzată de Corona
.
.
.
2.1 Vă desfășurați activitatea ca angajat/ă?
da
nu
Numele și adresa tuturor angajaților

Numărul de facturare al angatorului

Care a fost venitul Dvs. brut și supus taxelor AHV/ALV în ultima lună, înainte de intrarea în vigoare a dreptului de compensație?

(în franci elvețieni) CHF
Ați beneficiat de plata continuată a salariului în perioada întreruperii activității?
da
nu
În cazul plății continuate a salariului, despăgubirea se va plăti angajatorului Dvs.
Declar că sunt de acord ca angajatorului să-i fie trimisă o copie a decontului.
Sunteți obligat/ă să plătiți impozitul la sursă?
da
nu
Anexați: Ștatele de plată din ultimele trei luni de la toți angajatorii Dvs.
2.2 Sunteți liber-profesionist/ă?
da
nu
Casa de compensații de competență

Numărul de facturare

Cărei categorii de localuri accesibile publicului aparține societatea Dvs?
magazine și piețe
restaurante
baruri și discoteci, cluburi de noapte și localuri erotice
companii de divertisment și petrecerea timpului liber precum muzee, biblioteci, cinematografe, săli de concerte, teatre,
cazinouri, centre sportive, săli de fitness, piscine, centre de înfrumusețare, stațiuni de schi, grădini botanice și zoologice
firme care oferă servicii cu caracter personal ce implică contact fizic precum saloane de coafură, tatuaje sau cosmetică
altele
Vă rugăm să precizați

.
Sunteti obligat/ă să plătiți impozitul la sursă?
da
nu

3. Motivul întreruperii activității remunerate
Întreruperea îngrijirii copiilor sub 12 ani de către altcineva
Informații în legătură cu celălalt părinte
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Numele

.

Toate prenumele

.

Data nașterii

Numărul de asigurare

ziua, luna, anul

Numărul AHV/AVS de 13 cifre, fără puncte sau spații.
Numărul AHV/AVS îl găsiți și pe cardul Dvs. de asigurare de
sănătate elvețian.

756

Enumerați toți copiii care nu au împlinit încă 12 ani și a căror îngrijire de către o altă persoană sau instituție a fost întreruptă din
cauza epidemiei cauzată de virusul Corona. Acest drept nu se poate revendica pentru perioada vacanțelor școlare.
Numele

Prenumele

Data nașterii

Motivul întreruperii îngrijirii copiilor
Închiderea școlii (incl.grădinița)
Închiderea creșei
persoana care îi îngrijește aparține grupei de risc
Informații despre persoana respectivă (grup de risc)
vârsta peste 65
probleme medicale

Despre ce probleme medicale este vorba?
hipertensiune arterială
diabet, boli cardiovasculare
afecțiuni grave ale căilor repiratorii
afecțiuni și terapii care afectează sistemul imunitar
cancer

Perioadele în care îngrijirea copiilor nu a fost posibilă
de la

până la

Numărul zilelor

Anexați: Dovada întreruperii îngrjirii copiilor la creșă
Întreruperea activității remunerate din cauza unei măsuri de carantină
de la

până la

ziua, luna, anul

ziua, luna, anul

S-a ordonat carantina?
da
nu
De cine (medic, altă autoritate)?

Anexați: certificat medical
Încetarea activității în urma măsurilor dispuse de Consiliul Federal Elvețian (numai für pentru liber-profesioniști)
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de la

pană la

ziua, luna, anul

ziua, luna, anul

Anularea unui eveniment planificat din cauza interdicției valabile (numai pentru liber-profesioniști)
În ce zile?
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4. Plata despăgubirilor
Despăgubirea trebuie să fie plătită
diect în contul poștal sau bancar de mai jos
Titulara contului / Titularul contului

Numele și adresa băncii sau a poștei

Numărul IBAN

CH
Confirmare
Despăgubirea se face numai pentru întreruperea efectivă a activității remunerate. Declarațiile false pot duce la sancțiuni. Dreptul
asupra despăgubirilor neîncasate expiră după o perioadă de 5 ani de la momentul în care se suspendă măsurile adoptate de
Consiliul Federal.
În momentul depunerii acestui formular, persoana solicitantă ia la cunoștință prevederile de mai sus și confirmă
corectitudinea declarațiilor făcute.
Anexe:
Ștatele de plată ale ultimelor trei luni
Dovada întreruperii îngrjirii copiilor la creșă
Certificat medical (dovada carantinei)
Dovezi în legătură cu evenimentele anulate
Vă rugăm să nu capsați documentele.

318_758_vers_20-03-2020 - 756

5/5

