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Prospect privind reducerea costurilor taxelor pentru 

îngrijirea la creșă a copilului în orașul Radolfzell am Bo-

densee 

 
Cu o rezoluție a consiliului municipal din 13 aprilie 2021, s-a decis o creștere a taxei pentru 

facilitățile de îngrijire a copiilor din Radolfzell. Odată cu inovația cardului Zeller, decizie de 

altfel simultană, sprijinul financiar pentru familii a fost îmbunătățit.  

 

Vă rugăm să rețineți următoarele informații:  

 

Aveți dreptul de la 01.09.2021 la o reducere de 50% a taxei prin intermediul cardului Zel-

ler,dacă sunteți eligibili în conformitate cu următoarele criterii:  

 

a) Părinți singuri cu cel puțin un copil cu vârsta sub 18 ani cu dreptul la alocație pentru 

copii în aceeași gospodărie, dacă au un venit brut anual de maximum 50.000 EUR 

 

b) Familii cu cel puțin un copil cu vârsta sub 18 ani cu dreptul la alocație pentru copii în 

aceeași gospodărie, dacă au un venit brut anual de maximum 60.000 EUR  

  

c) Familii cu cel puțin doi copii cu vârsta sub 18 ani cu dreptul la alocație pentru copii în 

aceeași gospodărie, cu condiția să aibă un venit brut anual de maximum 70.000 EUR 

 

Cardul Zeller poate fi solicitat de la orașul Radolfzell, Biroul de relații cu publicul, buergerin-

formation@radolfzell.de, la prezentarea ultimei evaluări fiscale.  

 

Dacă se prezintă cardul Zeller valid la centrul de îngrijire a copilului, orașul percepe suma 

redusă. Vă rugăm să rețineți că documentele pentru luna următoare trebuie întotdeauna tri-

mise până la data de 10 a lunii precedente. Nu se fac corecții retrospective.  

 

 

Expirarea și reînnoirea dovezii de eligibilitate 

 

Reducerea taxelor pentru îngrijirea copiilor se aplică până la expirarea valabilității cardului 

Zeller respectiv. Acesta este valabil timp de 1 an de la data emiterii și poate fi prelungit cu 

încă un an dacă cerințele pentru emitere sunt încă îndeplinite. După prelungire, vă rugăm să 

îl trimiteți din nou la centrul de îngrijire pentru înregistrare. Abia atunci veți putea să vă re-

duceți din nou taxele. 
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