
 

Egenerklæring for inntekt – pashto 

 د عاید او شتمني اړوند شخصی اظھارات 

نوم   

تخلص    

 DUF-nr د کیس شمیره 
 

 

  

 تاسو د مالی مرستې اړوند قوانین او د ټولو مرستو ضمیمھ شوې اسناد پھ الندې ځې 
 کښې منوندالې شۍ 

»29TUد دولتې کمپ اوسیدونکو لپاره د مالي مرستو مقررات  «  
 ( د پیسو قوانین) 

تاسو سره ھغھ وخت مالي مرستھ کوي چې تاسو د    UDI)د بھرنیانو لوې ریاست  ( 
ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ونلرۍ . کھ تاسو عاید او یا شتمني لرۍ نو دا پھ دې معنا 

چې تاسو پوره یا ھم تر یو حده د ورځنیو اړتیاو پیسې لرۍ. نو پھ دې حال کښې مالې  
دازې لھ مخې کمیږي. د مرستې نھ درکول کیږي ، او یا ھم ستاسو د عاید او شتمنۍ د ان

عاید یو ټاکلې اندازې پھ صورت کښې بھ لھ تاسو د کور کرایې د تادیې غوښتنھ ھم 
 وشي.

 کھ عاید یا شتمنې لرۍ نو خبر ورکړۍ
د عاید یا شتمني پھ لرلو سره باید تاسو کمپ تھ خبر ورکړۍ ترڅو تاسو تھ مناسبھ مالي 

تو دې فورمې پھ السلیک کولو  مرستھ وشوکړاې. دا کار تاسو د د شخصي اظھارا
ترسره کوالې شۍ. دا معلومات بھ صرف ستاسو د مالی مرستې د محاسبې لپاره پکار  

 یوړل شي.

 اسناد مو وړاندې کړۍ
تاسو باید د غوښتنې پھ صورت کښې ھغھ اسناد ، چې وښیې تاسو تر اوسھ د مالي 

کړۍ. کھ تاسو د مرستې د ترالسھ کولو شرایط پوره کوالې شۍ ، کمپ تھ وړاندې 
د غوښتنې اړوند اسناد وړاندې نھ کړۍ، نو ستاسو    UDI)بھرنیانو لوې ریاست  ( 

 مالې مرستھ بھ ودرول شي. 
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 .یھت ھھ ر موچھ گھ ئھ  مھت، ئھ کھ ی موچھ کی پسوڵھ کۆپییھ  تاسو باید الندې اسناد وړاندې کړۍ 
  لرونکي یاستد ورستې معاش د رسید کاپي  ، کھ تاسو د معاش عاید  •
  د کاري قرارداد کاپې ، کھ تاسو د معاش عاید لرونکي یاست •

د وروستۍ میاشتې بانکي حساب د بیالنس ورقھ ، کھ تاسو پھ بانک کښې حساب   •
 . لرۍ

 د مالیاتي چارواکو نھ د تیر کال مالیاتي تصفیې سند  •

ادارې نھ د ټولنیز مصونیت د ترالسھ    د  NAVورستیو میاشتو کښې د    12پھ   •
 شوو مالی مرستو لنډیز 

 اظھاراتشخصي  
زه د شخصی اظھاراتو پھ مفھوم او معنا پوه ، او تر خپل وسھ مې صحیح معلومات   ☐

 ورکړل

ما د خپل ، مصرف وړ، عاید او شتمني اړوند معلومات کمپ تھ ورکړي. کھ پھ دې  ☐
او کوم عاید یا شتمني ترالسھ کړم نو مکلف یم چې پھ  موده کښې چې زه پھ کمپ یم 

ھکلھ یې کمپ خبر کړم، او ھم اړوند اسناد یې پھ ھکلھ وړاندې کړم. پھ ھمدې توګھ  
 .پھ عاید یا شتمني کښې د بدلون پھ ھکلھ بھ ھم ورتھ کار کوم

ت معلوماعمداً غلط زه پھ دې پوه یم چې کھ چیرې د عاید او یا ھم شتمني اړوند   ☐
ورکړم او یا ھم پھ دې ھکلھ د معلوماتو د ورکولو ډډه وکړم نو کیداې شې پولیسو تھ  

  مې راپور ورکړل شي

زه پوھیږم چې کھ چیرې د عاید او یا ھم شتمني اړوند عمداً غلط معلومات ورکړم او یا ھم پھ دې ھکلھ د معلوماتو د ورکولو  ☐
 کمې او یا ھم ودریږي.ډډه وکړم نو کیداې شې مالی مرستې مې 

 

نیټھ   

 

   ستاسو السلیک چې پناه غواړۍ

 

د کمپ د کارکونکي السلیک  
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