اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد درآﻣﺪ و داراﺋﯽ ھﺎ
ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺷﻤﺎره اﺗﺒﺎع

ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن)(DUF-nummer

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
»ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻤﭗ ھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺘﯽ«
)ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ( ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ

اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﺷﺘﻦ درآﻣﺪ و /ﯾﺎ داراﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎره ای از
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﯾﺎ داراﺋﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ درآﻣﺪ ﮐﺎری,
آﻧﮕﺎه از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﮫ را ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
درآﻣﺪ ﯾﺎ داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﮔﺰارش دھﯿﺪ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ,ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ  /داراﺋﯽ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮔﺰارش دھﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدن اﯾﻦ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .از اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺗﻨﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اراﺋﮫ ﻣﺪارک
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ,ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را دارﯾﺪ
را ﺑﮫ ﮐﻤﭗ اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺪارک را اراﺋﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ ,اداره اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﻄﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.

ﻣﺪارک ذﮐﺮ ﺷﺪه در زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
* ﮐﭙﯽ آﺧﺮﯾﻦ ورﻗﮫ ﺣﻘﻮق در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ درآﻣﺪ ﮐﺎری
* ﮐﭙﯽ ﻗﺮارداد ﮐﺎری در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ درآﻣﺪ ﮐﺎری
* اراﺋﮫ روﻧﻮﺷﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻧﺮوژ ﮐﮫ ﭘﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎب ﺗﺎن را ﻧﺸﺎن دھﺪ
* روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درآﻣﺪھﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت
* روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﮫ/اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ در  12ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از اداره ﻧﺎو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ

Egenerklæring for inntekt - farsi

اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ
□ ﻣﻦ ﻣﻔﺎد و اھﻤﯿﺖ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه و اطﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﻢ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
داده ام.
□ ﻣﻦ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ داراﺋﯽ ھﺎ و /ﯾﺎ درآﻣﺪھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارم را ﺑﮫ ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده ام.
ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﻮظﻒ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن داراﺋﯽ و /ﯾﺎ درآﻣﺪ در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﻤﭗ ,آن را ﺑﮫ ﮐﻤﭗ
ﮔﺰارش ﮐﺮده وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارک ﺿﺮوری را ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ داراﺋﯽ و /ﯾﺎ درآﻣﺪھﺎی ﻣﻦ ﺻﺎدق
اﺳﺖ.
□ ﻣﻦ آﮔﺎه ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت دادن اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻋﻤﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدداری از دادن اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد داراﺋﯽ ھﺎ
و /ﯾﺎ درآﻣﺪھﺎﯾﻢ ,ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
□ ﻣﻦ آﮔﺎه ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت دادن اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮدداری از دادن اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ داراﺋﯽ ھﺎ
و /ﯾﺎ درآﻣﺪھﺎﯾﻢ؛ از ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد.
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_____________________
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