ርእሰ-ገለጻ ብዛዕባ እቶትን ሃብትን/ቅሙጥ ገንዘብ
ስም
ስም ኣቦ
ቁጽሪ. DUF

ሕግታት ቁጠባዊ ረድኤትን ኩሉ ጠቓሚ ረድኤት ዝሓዘ ተለቃቢ ኣብ
”ሕግታት ቁጠባዊ ረድኤት ንተቐማጦ መንግስታዊ መዓስከር” ትረኽቦ
(ሕጊ ኣገባብ ገንዘብ)

ንመነባብሮኻ ዝኸውን ናይ ባዕልኻ ገንዘብ ምስ ዘይህልወካ ጥራይ እዩ UDI ቁጠባዊ ረድኤት ዝህበካ። እንተደኣ
እቶትን ውይከኣ ሃብቲ/ቅሙጥገንዘብን ኣሎካ ኰይኑ ምሉእ ብሙሉእ ወይ ከኣ ብኸፊል ንመነባብሮኻ ዝኸውን
ገንዘብ ኣሎካ ማለት እዩ። ስለዚ ቁጠባዊ ረድኤት ኣይትረክብን ኢኻ ማለት እዩ፡ ወይከኣ ምስ ብዝሒ ገንዘብካን
ወይከኣ ሃብትኻ/ቅሙጥገንዘብካ ኣረኣኢና ነጉድሎ። ኣብ ፍልይ ዝበለ ብዝሒ ዘለዎ እቶት ደሞዝ ባዕልኻ ገዛ
ኽራይካ ንኽትከፍል ክትሕተት ኢኻ።

እንተደኣ እቶት ወይ ካልእ ሃብቲ/ቅሙጥ ገንዘብ ኣሎካ ሓብር
ልክዕ ቁጠባዊ ረድኤት ንኽትረክብ፡ እንተድኣ እቶት ወይ ካልእ ሃብቲ/ቅሙጥ ገንዘብ ኣሎካ ኰይኑ ንመዓስከር
ሓብር። ኣብዚ ርእሰ-ገለጻ ክታምካ ብምንባር ኢኻ ትገብሮ። እዚ ሓበሬታ’ዚ ነቲ ንህበካ ቁጠባዊ ረድኤት
ንምድማር ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ።

ሰነዳት ኣቕርብ
ቁጠባዊ ረድኤት ንምርካ ዘኽእለካ ዝተማልአ ኩነት ምስ ዝህልወካ ብመዓስከር ሰነዳትካ ንምቕራብ ምስ
እትሕተት ኣቕርብ። ነቲ UDI ዝጠልቦ ሰነዳት ምስ ዘይተቕርብ፡ እቲ ዝወሃበካ ቁጠባዊ ረድኤት ደው ይብል።

ነዚ ዝስዕብ ሰነድ ከተቕርብ ግድን እዩ


ቅዳሕ ናይ መወዳእታ ቅብሊት ደሞዝካ፡ እንተደኣ ደሞዛዊ እቶት ሃልዩካ



ቅዳሕ ውዕል ስራሕ፡ እንተደኣ ደሞዛዊ እቶት ሃልዩካ



ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዘርኢ ሚዛን ቅዳሕ ባንክ፡ እንተደኣ ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ ኖርወይ ሃልዩካ



ቅዳሕ መንግስታዊ ቀረጽ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓመታዊ-እቶት



ምናልባት ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ መንግስታዊ ረድኤት ረኺብካ ከይትኸውን ሓፈሻዊ መግለጺ ካብ NAV

Egenerklæring for inntekt - tigrinja

ርእሰ-ገለጻ
☐ ትሕዝቶን ትርጉምን ርእሰ-ገለጻ ተረዲኡኒ እዩ፡ ከምኡ’ውን ብዓቕመይ ዝከኣለኒ ቅኑዕ ሓበሬታ ሂበ እየ።
☐ ንመቐበሊ መዓስከር ብዛዕባ ክህልወኒ ዝኽእል ሃብቲ/ቅሙጥ ገንዘብን/ ወይከኣ ኣታዊ ሓበሬታ ሂበ እየ።
እንተድኣ ሃብቲ/ቅሙጥ ገንዘብን/ ወይከኣ ኣታዊ ረኺበ ኣብ መቐበሊ መዓስከር ኣብ ዝነብረሉ እዋን፡
ብዛዕብኡ ንመቐበሊ መዓስከር ሓበሬታ ክህብ ግዴታ እዩ፡ ከምኡ’ውን ኣገዳሲ ሰነዳት ከቕርብ ኣሎኒ።
እንተደኣ ኣብ ሃብቲ/ቅሙጥ ገንዘብን/ ወይከኣ ኣታዊ ምቅይያር ጌረ’ውን ልክዕ ከመኡ’ዩ ዝምልከተኒ።
☐ ብዛዕባ እቶተይን /ወይከኣ ኩነተታ ሃብቲ/ቅሙጥ ገንዘብን እንተድኣ ብፍላጥ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ሂበ
ወይ’ውን ዓቂበ ኣብ ፖሊስ ጥርዓን ከምዝቐበለይ ተረዲኡኒ እዩ።
☐ ብዛዕባ እቶተይን /ወይከኣ ኩነተታ ሃብቲ/ቅሙጥ ገንዘብን እንተድኣ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ሂበ ወይ’ውን ዓቂበ
ቁጠባዊ ረድኤት ክጎድለኒ ወይ’ውን ክኽልከል ከምዝኽልን ይፈልጥ እየ።

ዕለት

ክታም ሓታት ዑቕባ

ክታም ሰራሕተኛ መዓስከር

