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المداخيل مصلحة خدمات للولوج إلى  شخصيال التعريف رقمكيفية الحصول على 

  بدون مقابل والشهادة الموحدة للمعهد الوطني للضمان االجتماعي عبر االنترنت

 

 

 جميع(INPS) للضمان االجتماعي  ةالوطني مؤسسةلواAgenzia delle Entrate) ) مصلحة المداخيل خبرت
يمكن الولوج إلى خدمات مصلحة حيث الضريبية المقبلة.  مستحقاتى للتعامل مع الالطريقة المثلب المواطنين

 Fisconline  على االنترنت صفحتهاالتسجيل على  عبروذلك المعد سلفا،  730 ملف المداخيل مجانا، بما فيها
و  الهاتف ،نترنتاإل عبرالطلب هذا يمكن تقديم و. وكلمة المرور PIN رقم التعريف الشخصيوالحصول على 

 
عبر ا

ي إلى  التوجه
 
 الخاصة.  تهاحاجحسب كل يار تخاإلإمكانية لكل للمواطنين  ضمنللمصلحة، بما ي مك تب محليا

ما 
 
للضمان  ةالوطني مؤسسةالمستفيدين من مساعدة المتقاعدين والفإن ، الشهادة الموحدة للمداخيلخص ما يفيا

على االنترنت إذا كانوا  ةاالخير  هاء عن طريق موقع هذولة ومجانا سوالحصول عليها بسه هماالجتماعي فيمكن
و عن طريق رقم التعريف الشخصي على  متوفرين

 
ي ا

 
و  مك تب للباطروناتوا

 
رخص لها الم (CAF ) الوساطةمكاتب ا

نه بذلك،
 
 . تلك الخدمة مقابل د مبلغ ماليتسدي وفي بعض الحاالت يتم إال ا

 

 مصلحة المداخيل مجاناف االشخصي لكيفية الحصول على رقم التعري

لمصلحة المداخيل بما فيها الشهادة المعدة  الخدمات اإللك ترونيةلولج إلى إن دافعي الضرائب الذين يرغبون في ا
و ( Entrate)المصلحة  موقععلى  شخصي وكلمة المرور عبر االنترنترقم التعريف ال طلبنهم امكبإفسلفا 

 
بالتوجه ا

و بواسطة الهاتف. 
 
خر ا

 
و توكيل شخص ا

 
حد مكاتبها ا

 
 شخصيا إلى ا

حد مكاتب المو
 
مر شخصيا إلى ا

 
فورا الجزء فسيتم تسليمه صلحة، إذا تمت العملية من خالل توجه المعني باال

ول مرة
 
ما االول من رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور للدخول ال

 
شرة  عبر الجزء الثاني فيتم التوصل به مبا، ا

ما في حاالت طلب رقم التعريف الشخصي عن االنترنت
 
و  الهاتف، طريق االنترنت. ا

 
خر موكل عن طريق ا

 
له طرف ا

ن االجراء المعتمد إدارياذلك
 
إرسال الجزء من الرقم الشخصي مباشرة فيما يتم  تسليم الجزء االولب يسمح ، فا

 .على مسؤوليته، وذلك المعني باالمر ىالثاني مع كلمة المرور عن طريق البريد إلى مقر سكن
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 الشهادة الموحدة بدون مقابل على االنترنت

ما في ما يخص المتقاعدين، والعمال الذي
 
للرعاية ة الوطني مؤسسةال دخلدعم  من 2014وا خالل سنة استفادن ا

تقديم تصريح المداخيل دة الموحدة الضرورية لالشهاعلى العمل، العاطلين... إلخ(، فإن  المتوقفيناالجتماعية ) 
". وللحصول عليها يجب التوفر على خدمات المواطنالرابط المعنون "تحت  ؤسسةالسنوية متوفرة على موقع الم

ما بالنسبة . (INPS) للمعهد رقم التعريف الشخصي
 
يمكن  2015، فالشهادة الموحدة لسنة عليه لمن ال يتوفرا

يضا  مجاناالحصول عليها 
 
ي  عندا

 
والوسطاء  الكافمكاتب . كما يمكن الحصول عليها عند وروناتلباطل تبمك ا

 . للبعض منهممالي مبلغ مقابل  بذلك المرخصين

ن إمكانية تم االتفاق على  لكافمكاتب االوطنية ل هيئةالو االجتماعية للرعايةة الوطني مؤسسةالمدير بعد لقاء و
 
ا

 .مجاناالشهادة الموحدة  هاتقدم جميع مكاتب

 

     2015بريل أ 15طورينو 
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