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ਰਿਪੋਿਰ ਿੰਗ/ਫ਼ੀਸ ਦ਼ੀ ਰ ਿੰਮੇਵਾਿ਼ੀ
ਰਸਧਾਾਂਤਕ ਤੌਿ 'ਤੇ, RGG (ਬ੍ਰੌਡਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਐਕ ) ਇੱਕ ਫ਼ੀਸ ਦ਼ੀ ਰ ਿੰਮੇਵਾਿ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੇਕਿ ਿੇਡ਼ੀਓ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ
ਉਪਕਿਣ ਇਮਾਿਤਾਾਂ ਰਵੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁ ਸਾਿ, RGG ਨਿੰ ਜਾਣ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ਼ੀ ਇਮਾਿਤ ਆਮ ਤੌਿ
'ਤੇ ਇਮਾਿਤ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਕੋਈ ਰ ਿੰਮੇਵਾਿ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਜੇਕਿ ਫ਼ੀਸ ਪਰਹਲਾਾਂ ਹ਼ੀ ਰ ਕਾਣੇ ਲਈ ਹੋਿ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਿਹ਼ੀ
ਹੈ (ਰਿਪੋਿ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਰ ਿੰਮੇਵਾਿ਼ੀ ਦੇਖੋ)।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੰਸ਼: ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਰ ਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਐਕ -RGG, BGBII ਨਿੰਬ੍ਿ 159/1999 ਪਰਸਾਿਣ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਉਗਿਾਹ਼ੀ 'ਤੇ ਸਿੰਘ਼ੀ
ਕਾਨਿੰ ਨ
ਫ਼ੀਸ ਦ਼ੀ ਰ ਿੰਮੇਵਾਿ਼ੀ, ਪਰਸਾਿਣ ਫ਼ੀਸ ਐਕ (RGG) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਿ ਰਿਪੋਿ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਰ ਿੰਮੇਵਾਿ਼ੀ
ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (1) ਜੋ ਕੋਈ ਵ਼ੀ 1, ਪੈਿਾਗਰਾਫ 1 ਦੇ ਅਿਥਾਾਂ ਰਵੱਚ ਇਮਾਿਤਾਾਂ (ਪਰਸਾਿਕਾਾਂ) ਰਵੱਚ ਪਰਸਾਿਣ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦ਼ੀ
ਸਹਲਤ ਦਾ ਸਿੰਚਾਲਨ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਿ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿੇਡ਼ੀਓ ਪਰਾਪਤ
ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਯਿੰਤਿ ਦ਼ੀ ਕਾਿਜਸ਼਼ੀਲ ਰਤਆਿ਼ੀ ਨਿੰ ਬ੍ਿਾਬ੍ਿ ਮਿੰਰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
(2) §1 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਰ ਿੰਮੇਵਾਿ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਜੇਕਿ
1.ਪਰਸਾਿਕ ਨਿੰ ਛੋ ਰਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3, ਪੈਿਾ 5) ਜਾਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਿ ਸਥਾਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਪਰਹਲਾਾਂ ਹ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰਸਾਿਣ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਿਣ ੈਲ਼ੀਰਵ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਿਣ (ਿੇਡ਼ੀਓ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿੇਡ਼ੀਓ
ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਿਣ ਹਨ।

ਸਥਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
"RGG ਦੇ ਅਿਥਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਥਾਨ ਕ਼ੀ ਹੈ?"
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ RGG ਦੁਆਿਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ:
ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੰਸ਼: ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਰ ਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਐਕ -RGG, BGBI I ਨਿੰਬ੍ਿ 159/1999
ਪਰਸਾਿਣ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਉਗਿਾਹ਼ੀ 'ਤੇ ਸਿੰਘ਼ੀ ਕਾਨਿੰ ਨ
§ 2 ਪੈਿਾ 2 RGG
"ਸਥਾਨ ਅਪਾਿ ਮੈਂ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਿ ਕਮਿਾ ਜਾਾਂ ਕਮਰਿਆਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਬ੍ਿੰਦ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿੇਡ਼ੀਓ
ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰਸਸ ਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧਾਿ - 2-ਪੜਾਅ ਦ਼ੀ ਪਰਰਕਰਿਆ/ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਰਕਰਿਆ
ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਾਨਿੰ ਨ਼ੀ ਆਧਾਿ:
ਦਿਸਿੰਚਾਿ ਫ਼ੀਸ ਅਨੁ ਸਚ਼ੀ ਦਾ §47 ਪੈਿਾ 1, FGO BGBL। ਨਿੰ: 170/1970

ਘਿੇਲ ਨੈ ਆਮਦਨ
ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਿ ਰਵੱਚ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਕੁੱਲ ਨੈ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ
ਮੁਆਵ ੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਨਿੰ ਨ਼ੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਨਯਿੰਰਤਰਤ ਕ ੌਤ਼ੀਆਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਮਾਰਜਕ ਸੁਿੱਰਖਆ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਜਿਤ ੈਕਸ)
ਦੁਆਿਾ ਘ ਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਜਾਾਂ ਮੁਦਿਾ ਮੁੱਲ ਰਵੱਚ ਸਾਿ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋੜ।

•

ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ https://www.gis.at/befreien/housholdincome/einkuenfte

ਕੁੱਲ ਘਿੇਲ ਆਮਦਨ ਕਨਿੰ ਨ਼ੀ ਛੋ ਸਿੰਦਿਭ ਦਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ।

•

ਮੌਜਦਾ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਿਦੇਸ਼ https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen

ਕ ੌਤ਼ੀਯੋਗ ਖਿਚੇ:
ਜੇਕਿ ਨੈ ਆਮਦਨ ਸਿੰਬ੍ਿੰਰਧਤ ਿਕਮ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦੱਤੇ ਕ ੌਤ਼ੀਯੋਗ ਖਿਰਚਆਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ
ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਕ ੌਤ਼ੀਯੋਗ ਖਿਰਚਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ
(https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/abzuege)

ਛੋ ਦ਼ੀ ਅਿ ਼ੀ ਅਤੇ ਨੱਥ਼ੀ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇ ਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਕ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ:
•

ਇੱਕ ਸਹ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿ਼ੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਮੁਕਿੰਮਲ ਹੋਈ ਅਿ ਼ੀ (ਜੇ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਓਪਿੇ ਿ ਨਿੰ ਦਾਖਲ ਕਿਨਾ
ਿਿ਼ੀ ਹੈ)।
ਪਰਸਾਿਣ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਿੰਧਤ ਖਿਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਤੋਂ ਛੋ ਲਈ ਅਿ ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਖਿਰਚਆਾਂ ਲਈ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਦੇ
ਪੁਿਸਕਾਿ ਲਈ।
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

•

ਮੁਢਲ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ ਼ੀ (ਇੱਕ ਅਰਧਕਾਿਤ ਸਿੰਸਥਾ ਤੋਂ - ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ
ਪੁਸ਼ ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। "ਨ਼ੀਲਾ ਕਾਿਡ" ਅਤੇ ਸ਼ਿਣ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ "ਰਚੱ ਾ ਕਾਿਡ" ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹਨ)

•

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਛੋ ਰਦੱਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ; ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋ ਼ੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ
ਜਾਿ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇਕਿ ਤੁ ਸ਼ੀ ਾਂ ਅਪਣ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬ੍ਾਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਾਿੇ ਦਸਤਾਵੇ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵ਼ੀ ਾਂ ਅਿ ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਿਾਉਣ਼ੀ
ਪੈਣ਼ੀ ਹੈ।

ਪਰਸਾਿਣ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਿੰਧਤ ਖਿਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਤੋਂ ਛੋ ਲਈ ਅਿ ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ੈਲ਼ੀਫੋਨ ਖਿਰਚਆਾਂ ਲਈ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ
ਦੇ ਪੁਿਸਕਾਿ ਲਈ।
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

ੈਲ਼ੀਫੋਨ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ
•

ੈਲ਼ੀਫੋਨ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਰਸਿਫ ਇਕ ਵਾਿ ਇਕਰਵਅਕਤ਼ੀ ਨਿੰ ਰਦੱਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ; ਖਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਪਿੇ ਪਰਿਵਾਿ ਰਵੱਚ ਰਸਿਫ
ਇੱਕ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

•

ਜੇਕਿ ਥੋਨਿੰ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਰਮਲੇ ਗ਼ੀ, ਤਾਾਂ ਫੈਸਲੇ /ਵਾਉਚਿ ਨਿੰ ਸਬ੍ਿੰਧਤ ਆਪਿੇ ਿ ਕੋਲ ਿ਼ੀਡ਼ੀਮ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ।

•

ਇੱਕ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਰਦੱਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ; ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੋ ਼ੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ
ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਜਾਿ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇਕਿ ਤੁ ਸ਼ੀ ਾਂ ਅਪਣ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬ੍ਾਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਾਿੇ ਦਸਤਾਵੇ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵ਼ੀ ਾਂ ਅਿ ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਿਾਉਣ਼ੀ
ਪੈਣ਼ੀ ਹੈ।

ਪਰਸਾਿਣ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਿੰਧਤ ਖਿਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਤੋਂ ਛੋ ਲਈ ਅਿ ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ੈਲ਼ੀਫੋਨ ਖਿਰਚਆਾਂ ਲਈ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਦੇ
ਪੁਿਸਕਾਿ ਲਈ।
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਛੋ ਕੈਲਕੁਲੇ ਿ
ਛੋ ਕੈਲਕੁਲੇ ਿ ਨਾਲ ਤੁ ਸ਼ੀ ਾਂ ਆਸਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਬ੍ਨਾਾਂ ਰਕਸੇ ਬ੍ਾਈਰਡਿੰ ਗ ਦੇ ਰਹਸਾਬ੍ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਕ਼ੀ ਪਰਸਾਿਣ ਫ਼ੀਸ
ਤੋਂ ਛੋ , ੈਲ਼ੀਫੋਨ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਸਬ੍ਰਸਡ਼ੀ ਜਾਾਂ EAG ਲਾਗਤ ਛੋ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋ ੜਾਾਂ ਪਿ਼ੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹ਼ੀ।ਾਂ

ਔਨਲਾਈਨ ਲ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਦੋ-ਪੜਾਵ਼ੀ ਛੋ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੁਆਿਾ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਕਿਦਾ ਹੈ:
ਪਰਹਲਾ ਪੜਾਅ: ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕਾਨਿੰ ਨ਼ੀ ਆਧਾਿ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ (ਮਲ ਡਾ ਾ)
ਦਸਿਾ ਪੜਾਅ: ਘਿੇਲ ਨੈੱ ਆਮਦਨ (ਇਨਪੁੱ ) ਦ਼ੀ ਰਗਣਤ਼ੀ

ਤੁ ਸ਼ੀ ਾਂ ਸਿੰਪਿਨ ਰਵਕਲਪ ਦੇ ਤਰਹਤ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਰਨੱ ਜ਼ੀ ਡੇ ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਾਂ ਦਸਤਾਵੇ ਾਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਚੈਕਰਲਸ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਅਿੰਤ ਰਵੱਚ ਛੋ ਲਈ ਇੱਕ ਰਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਿੇ ਲੋ ੜ਼ੀਦੇ
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਹੈ।

GIS ਸਿੰਪਿਕ ਵੇਿਵੇ
ਾਂ ਦਸਤਾਵੇ ਾਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਿਮ ਇਸ ਨਿੰ ਭੇਜੋ:
ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਿੇ ਲੋ ੜ਼ੀਦੇ
ਪੋਸ :
GIS Gebühren Info Service GmbH
Postfach 1000, 1051 Wien
ਈ - ਮੇਲ:
kundenservice@gis.at
ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ ਇੱਥੇ: www.gis.at

