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پرداخت /- وظیفه اعالم   

از آنتن پرداخت شود اگرصدا وسیما خدمات ، باید هزینه استفاده از دیو و تلوزیونرا  اشتراک پرداخت هزینه مربوط به قانون  اصوال بر اساس

ساختمان مربوطه معیار قرار خواهد گرفت.   اساس. بر همین استفاده میکنید یماصدا و سدریافت کننده    

 

 الزامی به پرداخت حق اشتراک وجود نخواهد داشت  در صورتی که برا ی آدرس مربوطه قبال حق اشتراک پرداخت شده باشد. 

 

RGG, BGBl. I Nr. 159/1999    -  صدا و سیماشتراک احق قانون مربوط به پرداخت  : بخشی از

صدا و سیما  استفاده از خدمات  دریافت هزینه قانون دولت فدرال در خصوص   

 

صدا وسیما حق اشتراک    براساس قانون مربوط به پرداخت  اشتراک الزام به پرداخت و اعالم   

 3ماده باید بر اساس صدا وسیما(  مشترکین) نمایداستفاده در معنای بند یک از ماده یک در ساختمان مربوطه کابل صدا و سیما  از ( هر کسی که1) 2 ماده

به منزله استفاده از آن تلقی میشود. استفاده از کابل صدا و سیما  امکان آمادگی. هزینه آن را پرداخت کند  

 
، اگر وجود نخواهد داشت  1هزینه بر اساس ماده  وظیفه پرداخت  

(3یا برای آدرس مربوطه قبال حق اشتراک پرداخت شده باشد )ماده ( 3از ماده  5)بند  از پرداخت هزینه اشتراک معاف شده باشند سیماصدا و مشترکین. 1  
 

 
 

رادیو میباشد. منظور ازکابل صدا و سیما کابل تلوزیون )همچنین رادیو( و/ یا کابل   
 
 

مکان اعالم   

به پرداخت حق اشتراک صدا و سیمادر معنای قانون مربوط  مکانمنظور از   

میدهد به شما  پاسخ این سوال را خود قانون مربوط به پرداخت حق اشتراک صدا و سیما   

 

RGG, BGBl. I Nr. 159/1999    بخشی از:  قانون مربوط به پرداخت حق اشتراک صدا و سیما 

 قانون دولت فدرال در خصوص دریافت هزینه استفاده از خدمات صدا و سیما

 

معنای قانون مربوط به پرداخت حق اشتراک صدا و سیما  2از ماده  2بند   
. داستفاده میشوصدا و سیما  سیستم کابل از در آن مورد استفاده قرار میگیرد و است که ای بسته مکانخانه، اتاق یا به عبارتی  ، از مکانمنظور   

  



 

 

ی  ادار پروسه /ییا مرحله 2 پروسه – افتیدر یمبنا  

: و استفادهبرای شرایط دریافت مبنای قانونی    

 FGO BGBL. Nr. 170/1970    هزینه تلفن پرداخت قانون مربوط به   47ه از ماد 1بند 

خانه افراد ساکن دردرآمد خالص   

تمام عایدی پولی و یا هرچیزی که ارزش پولی دارد پس   افرادی است که در یک خانه زندگی میکنند. این یعنی ی  همهدرآمد خالص رمنظو
(. هزینه های مربوط به بیمه تامین اجتماعی، مالیات بر حقوقو کسر پرداختی های قانونی )مانند درنظر گرفتن ضررها از  

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

. بیشتر باشد درنظر گرفته شده برای معافیت  درآمد خالص ماهانه نباید از حد مجاز قانونی  

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

: خرج هایی که میتوانید کم کنید  

:بخواهید مخارج زیر را از آن کم کنند ، میتوانیدبیشتر باشددر صورتی که درآمد شما از حد مجاز قانونی   

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
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/abzuege


 

 

: شود ارائه دیبا یمدارک چه و تاس الزم یزهایچ چه پرداخت از ت یمعاف درخواست یبرا  

  شرکت   اسم ) در صورتی که درخواست کمک هزینه پرداخت دارید، بایدباشد  یک تقاضایی که درست و کامل پر شده  -

 مربوطه را وارد کنید( 

یا دادن کمک هزینه برای تلفن  و/   معافیت از پرداخت حق اشتراک صدا و سیما و هزینه های متعلقهت درخواس   

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

،   یک تاییدیه از کسی که به شما جایی برای زندگی داده است –مرجع رسمی  کمک های اولیه معیشتی )ازتاییدیه دریافت  -
کافی نمیباشد(  ، که در پروسه پناهندگی داده میشود صرف کارت آبی یا کارت سفید  

: معموال به شما در این زمینه یک حکم اداری برای  برای حداکثر پنج سال امکان پذیر استمعافیت از پرداخت موافقت با  -
 مدت یک تا دو سال داده میشود.  

درصورت نقل مکان باید تقاضای خود را با تمام مدارک الزم از نو انجام دهید.  -  

هزینه برای تلفن   پرداخت و/یا دریافت کمکوهمچنین  متعلقه به آن های حق اشتراک صدا و سیما و هزینهتقاضای معافیت از پرداخت باید   

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

 

تلفن  برای کمک هزینه  
 

هرخانه مجموعا یک کمک هزینه داده خواهد شد. و اینکه برای  یکبار داده میشود فقط کمک هزینه تلفن به ازاء هر شخص  -  

.مربوطه مصرف کنید شرکتیا دادن کارت شارژ میتوانید آنرا نزد  در صورت موافقت با دادن کمک هزینه تلفن -  

و اصوال یک حکم اداری برای یک تا دوسال صادر میشود.   استدادن کمک هزینه برای نهایتا پنج سال امکان پذیر  -  

در صورت نقل مکان کردن باید تقاضای خود را مجدد با تمام مدارک مورد نیاز انجام دهید.  -  

 

لفن قاضای معافیت از پرداخت باید حق اشتراک صدا و سیما و هزینه های متعلقه به آن وهمچنین پرداخت و/یا دریافت کمک هزینه برای ت  

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


 

 

آنالین  خدمات  

معافیت ماشین حساب   

شرایط دریافت معافیت از پرداخت حق اشتراک صدا   آیا محاسبه کنید و ببینید که مسئولیت و تعهدیبدون هیچ گونه با ماشین حساب معافیت میتوانید خیلی ساده و 

یا خیر.  یا معافیت از پرداخت آنرا دارید دریافت کمک هزینه تلفن، و سیما  
 

: انجام میدهد مرحله دردو معافیت شما را ، برنامه آنالین  
) داده های اولیه(  موجود بودن شرایط قانونی دریافت: بررسی 1مرحله   
درآمد خالص ساکنین خانه )عایدات( : محاسبه 2مرحله   

 
.شما وجود دارد اطالعات شخصییل تقاضای خود وامکان تکم  ، درگزینه تکیل   

را میتوانید دانلود کنید.  شخص خودبا تمام مدارک الزم و همچنین نتیجه محاسبه  لیست تقاضای معافیت، یه چک  ، درپایان  

 
 

  



 

 

 اطالعات تماس گیس 

 فرم پر شده را لطفا با تمامی مدارک الزم به آدرس زیرارسال کنید: 

 

: به نشانی از طریق پست  

 

GIS Gebühren Info Service GmbH 

Postfach 1000, 1051 Wien 

آدرس: از طریق ایمیل به   

kundenservice@gis.at 

 
www.gis.at  :سایر اطالعات مربوطه در 

 

http://www.gis.at/

