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كيفية الحصول على رقم التعريف الشخصي للولوج إلى خدمات مصلحة المداخيل
والشهادة الموحدة للمعهد الوطني للضمان االجتماعي عبر االنترنت بدون مقابل

تخبر مصلحة المداخيل ( (Agenzia delle Entrateوالمؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي ) (INPSجميع
المواطنين بالطريقة المثلى للتعامل مع المستحقات الضريبية المقبلة .حيث يمكن الولوج إلى خدمات مصلحة
المداخيل مجانا ،بما فيها ملف  730المعد سلفا ،وذلك عبر التسجيل على صفحتها على االنترنت Fisconline
والحصول على رقم التعريف الشخصي  PINوكلمة المرور .ويمكن تقديم هذا الطلب عبر اإلنترنت ،الهاتف او عبر
التوجه إلى اي مك تب محلي للمصلحة ،بما يضمن لكل للمواطنين إمكانية اإلختيار كل حسب حاجاته الخاصة.
اما فيما يخص الشهادة الموحدة للمداخيل ،فإن المتقاعدين والمستفيدين من مساعدة المؤسسة الوطنية للضمان
االجتماعي فيمكنهم الحصول عليها بسهولة ومجانا سواء عن طريق موقع هذه االخيرة على االنترنت إذا كانوا
متوفرين على رقم التعريف الشخصي او عن طريق اي مك تب للباطروناتو او مكاتب الوساطة (  )CAFالمرخص لها
بذلك ،إال انه وفي بعض الحاالت يتم تسديد مبلغ مالي مقابل تلك الخدمة.
كيفية الحصول على رقم التعريف االشخصي لمصلحة المداخيل مجانا

إن دافعي الضرائب الذين يرغبون في الولج إلى الخدمات اإللك ترونية لمصلحة المداخيل بما فيها الشهادة المعدة
سلفا فبإمكانهم طلب رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور عبر االنترنت على موقع المصلحة ( )Entrateاو بالتوجه
شخصيا إلى احد مكاتبها او توكيل شخص اخر او بواسطة الهاتف.
وإذا تمت العملية من خالل توجه المعني باالمر شخصيا إلى احد مكاتب المصلحة ،فسيتم تسليمه فورا الجزء
االول من رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور للدخول الول مرة ،اما الجزء الثاني فيتم التوصل به مباشرة عبر
االنترنت .اما في حاالت طلب رقم التعريف الشخصي عن طريق االنترنت ،الهاتف او عن طريق طرف اخر موكل له
ذلك ،فان االجراء المعتمد إداريا يسمح بتسليم الجزء االول من الرقم الشخصي مباشرة فيما يتم إرسال الجزء
الثاني مع كلمة المرور عن طريق البريد إلى مقر سكنى المعني باالمر ،وذلك على مسؤوليته.
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الشهادة الموحدة بدون مقابل على االنترنت

اما في ما يخص المتقاعدين ،والعمال الذين استفادوا خالل سنة  2014من دعم دخل المؤسسة الوطنية للرعاية
االجتماعية ( المتوقفين على العمل ،العاطلين ...إلخ) ،فإن الشهادة الموحدة الضرورية لتقديم تصريح المداخيل
السنوية متوفرة على موقع المؤسسة تحت الرابط المعنون "خدمات المواطن" .وللحصول عليها يجب التوفر على
رقم التعريف الشخصي للمعهد ) .(INPSاما بالنسبة لمن ال يتوفر عليه ،فالشهادة الموحدة لسنة  2015يمكن
الحصول عليها مجانا ايضا عند اي مك تب للباطروناتو .كما يمكن الحصول عليها عند مكاتب الكاف والوسطاء
المرخصين بذلك مقابل مبلغ مالي للبعض منهم.
وبعد لقاء مدير المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والهيئة الوطنية لمكاتب الكاف تم االتفاق على إمكانية ان
تقدم جميع مكاتبها الشهادة الموحدة مجانا.
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