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 مکلفیت ثبت نام و پرداخت فیس 

 زاتیتجه کند کهی م  نییتع پرداخت فیس یبرا  زمانی مکلفیت( رادیو و تلویزیون پخش فیس  قانون) RGG  اصل، در

 RGG یبرا  شده شناخته مکانی واحد  نیبزرگتر اساس، نیا  بر .استفاده شود  هاساختمان در یی وی راد افتیدر

 . است ساختمان  معمولا 

 

قبال فیس پرداخت شده باشد)مکلفیت مکلفیت برای پرداخت فیس زمانی وجود ندارد که برای موقعیت مربوطه 

 ثبت نام را ببنید( 
 

RGG, BGBl. I Nr. 159/1999  / بخشی از: قانون فیس رادیو و تلویزیون 

 رادیو و تلویزیون  پخش ی ها فیس  ی آور  جمع مورد  در فدرال قانون

 

 ن رادیو و تلویزیومکلفیت پرداخت فیس، مکلفیت ثبت نام بر اساس قانون مکلفیت پرداخت فیس برای پخش 

در ساختمان استفاده میکند. باید نظر به   1بند  1( کسی که یک دستگاه دارای قابلیت گرفتن فرکانس از رادیو و تلویزیون در چوکات پاراگراف 1) 2 §

 فیس پرداخت کند.   3پاراگراف 

 موجودیت  رادیو و تلویزیون در یک خانه  به معنی استفاده از ان میباشد.  

 

 زمانی وجود ندارد که  1( مکلفیت پرداخت فیس بر اساس پاراگراف 2)

 

( معاف شده باشد و یا برای موقعیت  5، بند  3شخص استفاده کننده از دستگاه دریافت فرکانس رادیویی از پرداخت فیس براساس )پاراگراف  .1

 پرداخت شده باشد.  3مربوطه قبال فیس بر اساس پاراگراف 

 
 

 

 دریافت موج رادیویی شامل دستگاه تلویزیون )به شمول رادیو( و یا دستگا ه های دیگر که توانایی دریافت موج رادیو را دارند. دستگاه  

 

 تعریف موقعیت  

 ؟ چی هست RGGموقعیت نظر به 

 

 میدهد:    RGGجواب این سوال را خود 

 

GG, BGBl. I Nr. 159/1999 / بخشی از: قانون فیس رادیو و تلویزیون 

 رادیو و تلویزیون  پخش ی ها فیس  ی آور  جمع مورد  در فدرال قانون

 

 RGG 2بند  2پاراگراف 

  افتی در ستمیس  کی آن در  که است منظور مشترکی استفاده میشود با از مکان های بسته ای است  ی ا مجموعه ای گرید  اتاق ای آپارتمان ، منطور از موقعیت 

 . کند یم  کار ییویراد

 

  



 

 

 مبنای حق داشتن، پروسه دو مرحله ای، پروسه اداری 
 

 : واجدشرایط بودنمبنای قانونی برای  

 
§ 47 Abs. 1  ونیقواعد پرداخت فیس ثبت نام تلویز , FGO BGBL. Nr. 170/1970 

 درآمد خالص خانوار

  از  پس  یپول ارزش  ای  پول  درآمد  تمام مجموع یعن ی . در اینجا منظورازدرآمد خالص، درآمد همه اشخاصی هستن که در یک خانه زندگی میکنند
 (  اتی مال ،یاجتماع بیمه ی ها کمک مانند)  م کردن مخارج که از طرف قانون تعینن شده باشد.ک و  انی ز با خسارت  جبران

• Anzurechnende und nicht anzurechnende Einkommen 
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/einkuenfte 

 

 .  درآمد خالص خانوار نباید ازحد تعیین شده قانونی برای معافیت زیادتر باشد

• Aktuelle Richtsätze: 
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen 

: مخارج غیر معمولی    

 شخص درخواست کننده میتوانید مخارج غیرمعمولی را ارایه بدهد:در صورتیکه درآمد خالص شما از حد تعیین شده برای معافیت تجاوز کند. 

• Übersicht der abzugsfähigen Ausgaben  
(https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/abzuege) 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011413&FassungVom=2017-10-12&Artikel=&Paragraf=47&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/einkuenfte
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/einkuenfte
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/abzuege


 

 

 : مدارکی برای درخواست معافیت ضروری میباشد هچ

م درخواست باید به طور کامل و درست خانه پری شود) اگر شما خواهان دریافت کمک مالی برای کردیدت تلفون خود هستید لطفا  فور •

 نام کمپنی را وارد کنید.  
به ان و اعطا کردن کمک مالی   فورم درخواست معافیت از پرداخت فیس رادیو و تلویزیون و مصارف و کمک های مالی مربوطه •

 تلفون   کردیدت برای
 

https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf 
 

همچنان فقط  کارت آبی و کارت   تاییدیه دریافت کمک مالی از دولت )کاریتاس( )یک تاییدیه رسمی  از ریس کمپ پناهندگی تان و  •

 سفیدتان که در پروسه باز پناهندگی است کافی نمیباشد. 
 

 سال امکان پذیر میباشد. در روال معمولی یک بشاید) حکم ( برای یک یا دوسال صادر میشود.  5اعطا کردن معافیت برای حداکثر  •
 

 ضروری میباشد.  در صورت جا به جای خانه دادن یک درخواست جدید با تمامی مدارک  •

 

 کمک مالی برای کردیدت تلفون  

 فقط یکبار به یک نفر تعلق میگیرد، به خصوص فقط به یک نفر در یک خانه .کمک مالی برای کردیت تلفون  •
در صورت که جواب مثبت به درخواست شما داده شده ؛ جواب مثبت یا گوت شاین را میتوانید در کمپنی مخابراتی که شما میخواهید   •

 استفاده کنید.  
 سال امکان پذیر میباشد. در روال معمولی یک بشاید) حکم ( برای یک یا دوسال صادر میشود.  5اعطا کردن معافیت برای حداکثر  •

 ه جای خانه دادن یک درخواست جدید با تمامی مدارک ضروری میباشد.  در صورت جا ب  •
 

 

فورم درخواست معافیت از پرداخت فیس رادیو و تلویزیون و مصارف و کمک های مالی مربوطه به ان و اعطا کردن کمک مالی   •

 برای کردیدت تلفون  
 

https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf 

  

https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf


 

 

 خدمات آنالین 

 

 محاسبه کننده معافیت 

 

رادیو   پخش فیس  از  تیمعاف یبرا بودن طیشرا واجد طیشرا ای آ که کنید محاسبه تعهد  بدون و یراحت  به دی توان یم شما تیمعاف  محاسبه کننده با

  هستید یا نه ؟   EAG کمک مالی برای کریدیت تلفون و معافیت از مخارج   ،و تلویزیون 
 

 ابزار آنالین پروسه دو مرحله ای برای بررسی درخواست معافیت را انجام میدهد: 

 مرحله اول : امتحان مبنای قانونی واجد شرایط بودن ) معلومات اساسی(  

 محاسبه درآمد خالص خانوار)وارد کردن( مرحله دوم: 

 

 در زیر قسمت تکمیل کردن امکان اضافه کردن معلومات شخصی در فورم درخواست وجود دارد. 

 در اخر یک فورم معافیت، لیست همراه تمامی مدارک ضروری و همچنان جواب محاسبه در مورد درخواست شما برای دانلود آماده میباشد.   

 

  



 

 

 راه های ارتباطی با دفتر گیس

 

 : فورم پر شده با تمامی مدارک ضروری ر به ادرس ذیل بفرستید 

 

Post: 

GIS Gebühren Info Service GmbH 

Postfach 1000, 1051 Wien 

E-Mail:  

kundenservice@gis.at 
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