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KAYIT-/ÖDEME GÖREVI
Temel olarak radyo ve televizyonun kullanım masrafı için olan kanun (Rundfunkgebührengesetz RGG)
ödeme görevini öngörüyor, eğerkı radyo ve televızyonun kablosunu kullanırsanız. Buna göre olan
binanın tümü RGG kanununda karar verici.
Eğer ki ödeme önceden yapılmıştır,yeniden ödeme mecburiyetinde değilsiniz. (kayıt görevine bakın).

Kanundan: radyo ve televizyonun kullanım masrafı kanunu - RGG, BGBl. I Nr. 159/1999
Radyo ve televizyonun kullanım masrafını ödeme hakkındaki olan federal kanun
Ödeme gerekliği, kayıt gerekliği radyo ve televizyonun kullanım masrafı kanunua dayanarak
Madde 2. (1) radyo ve televızyonun alıcılarını ve kablosunu bınada kullanan herkes üçüncü maddeye
dayanarak ücretini ödemelı. Kablonun hazır olması,kullanmasıyla aynı.
(2) Bırıncı maddeye dayanarak ödeme mecburıyetınde değılsınız, eğer
1. Abone olana bir muaflık verilmişse (madde 3. (5)) yada tanınan konum için önceden üçüncü
maddeye dayanarak masraf ücretı ödenmişse.

Mevzü radyo ve/ya televızyonun alıcılarını kullanmak.

KONUMU BELIRTMEK
„RGG kanununda konum ne?“
RGG kendisi cevabı veriyor:
Kanundan: radyo ve televizyonun kullanım masrafı kanunu - RGG, BGBl. I Nr. 159/1999
Radyo ve televizyonun kullanım masrafını ödeme hakkındaki olan federal kanun
Madde 2.(2) RGG
„ev dediğimiz bir daire yada herhangi kapalı ve odalı olan, kullanmak için düşünülmüş ve radyo’ile
televızyon alıcı sistemini kullanan bir yer.“

HAKLARIN ESASI – 2 ADIMLI PROSEDÜR
IDARI IŞLEMLER
Hakların esası için olan kanunlar:
Madde 47. (1) radyo ve televizyonun kullanım masrafı için olan kanun, FGO BGBL. Nr.
170/1970

Evdeki olanların net geliri
Evdeki olan tüm insanların net maaşı kast edilmiştir. Yani para şeklinde yada para
deyerindeki olan toplam gelirler tüm zararları ve kanun tarafından ödenmesi gereken
şeyleri (mesela sosyal sigortası, gelir vergisi) eşıklemekten sonra.
•

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

Evin net maaşı kanundaki olan sınırları aşmamalı.
•

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

Hangi harçları azaltabilirsiniz:
Eğer ki net maaşınız kanundaki olan sınırları aşıyor, bunları içinden çıkarabiliseniz
•

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

Muaflık başvurusu için neler yapılmalı ve hangi belgeler
eklenmeli:
•

Doğru şekilde ve eksiksiz doldurulmuş başvuru (eğer yardım istiyorsanız,şirketin
ismini vermeniz gerekiyor ).
Radyo ve televizyon masraflarından muaflık alma başvurusunu yapmak için ve/yada telefon
masrafları için yardım etmeleri için
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

•

Temel ihtiyaçlarınız için devletden para alıyorsanız eğer,onun belgelerı verilmeli
(resmi yerden – size yaşama yerini veren kişiden belge lazım, sadece iltica
dosyalarında verilen mavi yada beyaz kart yeterli değil).

•

Muaflık en çok beş yıl için verlebilir; genellikte bununla ilgili bir karar geliyor bır
yıldan iki yıla göre.

•

Yerinizi değiştirerseniz eğer, başvurunuzu yenıden yapmalısınız ve lazım olan tüm
evrakları yeniden vermelisiniz.

Radyo ve televizyon masraflarından muaflık alma başvurusunu yapmak için ve/yada telefon
masrafları için yardım etmeleri için
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

Yardımlar
•

Telefon için olan yardım her kişi için ve her ev için sadece bir defa verilebilir.

•

Pozitif bir karar alırsanız eğer, kararı yada yardım kuponunu şirkette
kullanabilirsiniz

•

Yardım en çok beş yıl için verlebilir; genellikte bununla ilgili bir karar geliyor bır
yıldan iki yıla göre.

•

Yerinizi değiştirerseniz eğer, başvurunuzu yenıden yapmalısınız ve lazım olan tüm
evrakları yeniden vermelisiniz.

Radyo ve televizyon masraflarından muaflık alma başvurusunu yapmak için ve/yada telefon
masrafları için yardım etmeleri için
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

ONLINE-HIZMETLER
Muaflık hesap makinesi
Muaflık hesap makinesiyle kolay şekilde ve bağlayıcı olmadan muaflığın yada telefon için
yardım alma şartlarının olduğuna bakabilirsiniz.
Online-hizmet araçı muaflığı ıkı adımda yapıyor:
Birinci adım: Hakkınızın olmasının kanunlarını incelemek (temel veriler)
Ikinci adım: Evin net gelirini hesaplamak (gelirler)
Tamamlamak noktasında başvurunuzu kişisel verilerinizle tamamlayabilirsiniz.
Sonunda muaflık başvurunuz, bir kontrol listesi tüm lazım olan belgelerle ve sonuçu kişisel
olarak incelenmiş bir şekilde indirebilirsiniz.

GIS ILETIŞIM KURMAK
Doldurulmuş formu tüm evraklarla bu adreslere gönderebilirsiniz:
Post:

GIS Gebühren Info Service GmbH
Postfach 1000, 1051 Wien
E-Mail:

kundenservice@gis.at
Fazla bilgi için

